


HADiSLERLE 
KUR' AN-I KERiM 

TEFSiRi 
ibn ·Kesir 

CD 
cevirenler 

Dr. BEKIR KARLiGA 
Marmara Oniversitesi 114hiyat 

. FakOltesi O~etim Uyesi 

Dr. BEDRETTIN vETINER 
Malmara Oniversitesi 1Iihiyat 

Faktlltesi O~etim Oyesi 

_ vAGRI YA YINLARI 
Klodfarer Cad. Binbirdirek Meydam Sokak 5/1 

Tel: 528 08 03 Tilrbe/IST 



Qagn Yaymlan : 40 

Kaynak Eserler: 4/4 

Bu cildde yer alan ibn Kesir Tefsirinin metni Bedreddin Qetiner 
tarafmdan terciime edilmi§ ve Bekir Karllga tarafmdan mukabe-
le edilerek izahlar eklenmi§tir. · 

Dizgi Oz-Dizgi Matbaas1 

Bas:k1 Engin Ofset 

iSTANBUL - 1984 m./1404 h. 

KJ 
El 
is 
AI 
M: 



tc;INDEKILER 

AL-t iMRAN StJRES!NtN DEVAMI 

Peygamberler KA.filesi ... ... .•. .... ... ... ... 1229 
!IA.hi ve Tabii Secim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . 1231 
!mrA.n Allesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 
Hz. ZekerlyrA'mn DuA.s1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 
Hz. Meryem ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1244 
Hz. tsA'mn Dogu§U ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1247 
Hilkat Harlkas1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1249 
Babas1z Qocuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 1250 
Hz. tsa'n1n Sonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 
Hz. tsa Ue Hz . .Adem'in Durumu Aymdlr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264 
Ehl-1 Kitab'l DAvet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1275 
Hz. !brA.him'in Gercek Yakmlan . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 1278 
Ehl-1 KitA.b'm Tuhaf Davram§lari ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1280 
Gercek KitA.b'm Ehll Olanlar . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . 1282 
Allah'm A'hdini Satanlar . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. 1284 
Allah'a !snAdda Bulunanlar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1287 
Ahdinden DOnenler ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1291 
islam'dan BR§ka Din Arayanlar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1293 
tmA.ndan I>Onenler . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1295 
KA.fir Olarak Olenler . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1297 
Sevdigini?. ~eyJerl Vermedlkce .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 1299 
Hakikt !nfAk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1300 
Allah'm Dinine tTyun .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1303 
K!'betullah .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 
Ehl-i KitAb'a Sesleni§ . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315 
!slam Ummeti . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1317 
Allah'm ipine Sanlma-k ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1322 
Ma'rufu Emir ve Miinkerden Nehiy .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 1327 

• 



. .- - ._. _.-- -~ -

Ger\!ek Kurtulu§ ... ... ... ... ... .. .................. . 
En HaYirh Ummet .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
inananlar ve inanmayanlar .......................... . 
Mii'min Olmayanlan Dost Edinmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Uhud Harbinin Ba§langiCl .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Hiikiim, Yalmzca Allah'md1r .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . ·.. . .. 
Sava§ ve Faiz ..................................... .. 
Ofkeyi Yenmek ................................ . 
Afv ve Magfiret .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
GeV§eyip Uziilme Yok ....................... . 
Pey;gamber Ordusu .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
Biiyiik imtihan ............ · ..... ~ ........... . 
Oliim ·ve Haya-tm Degerlendirilmesi .. , . . . . . . . . . . . . . .. 
Alla:h'm Lutuf ve ihsaru . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. 
isti.§are ............................................... . 
islam'da ~uia Prensibi ......... ·'· ....................... . 
Azim ve Tevekk'iil .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. : . .. . .. .. . 
Hz. Peyga:rnberin Gell'§i .. . . .. , .. . .. . . .. .. . .. . . .. :.. .. . .. . .. . 
iki Ordunun Kar§Ila§masi ................................... . 
Allah Yolunda Oldiiriilenler Diridir ............... ........ . 
Ruhun Bakas1, Oliim ve Hayat .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . 
tJihud Sava§Imn Genel Degerlendirmesi ...... 
Uhud Harbinin Cereyan Tarz1 . . . . .. .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. 
Uhud Sava.§mdan Tablolar .............................. . 
Uhud Harbinin Anlattlgl Gert;ekler . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . .. 
Kiifre KO§anlar .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Yahud.ilerin Ham Hayalleri ............................. . 
Her Nefis Oliimii Tadacaktlr ...... · ....................... . 
Goklerin ve Yerin Yaratlh§lru Tefekkiir ................. . 
islam'da Tefekkur .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . 
Kainatl Tefekkuf .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Rablarmdan Korkanlar ... 

NtSA S'ORESt 

1329 
1332 
1345 
1348 
1352 
1356 
1362 
1364 
1367 
1373 
1376 
1397 
1400 
1402 
1413 
1416 
1421 
1425 
1437 
1440 
1452 
1457 
1462 
1473 
1476 
1491 
1496 
1501 
1506 
1513 
1516 
1523 

Nisa Suresi .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1539 
ilk Yaratlh§ . .. .. . .. . .. . . .. .. . 1540 
Tek Nefis Hz. Adem mi? 1542 
Yetim K1zlarm Hakk1 .. . 1544 

Bird 
Teac 
c;ok 
cari 
Yeti 
Vers 
Mid 
Payl 
Mid 
All a 
Fuh 
islaJ 
Tev· 
E§l€ 
E'VlE 
Miit 
ca. 
car' 
Kol, 
isla 
Bus 
Kac 
Aile 
Hal 
All~ 

isl~ 
Tey 
AilE 
Ta~ 
Pey 
Alii 
Kru 



Birden Fazla Kadmla Evlenme ....................... . 
Teaddud-i Zevcat (Polygami) . .. . .. ......... ~· .............. . 
<;ok Evlilik Emir Degil Ru'hsattlr .......................... . 
Cariyelik .......................................... . ··· 
Yetimlerin Hakkiru GQzetmek .......................... . 
Veraset Hukumleri ...................................... . 
Mirasta Erkege iki Pay, Kadma Bir Pay .............. . 
Paylar Ni~;in E~it Degil? ................................ . 
Miras Kaideleri .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . :. .. . .. . .. . . ... . .. • .. 
Allah'1n Hududu .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Fuh§a Sed <;ekmek .i~;in .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
islam Fuh§a Nas1l Engel Oluyor? ..................... · ........ . 
Tevbe Kap1lar1 .. . .. . .. . . :. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
E§lerin Aynlmas1 ve Birle§mesi .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Evlenmeleri Yasak Olanlar ............... : ............. . 
Miit'a Nikah1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cariyelik Muessesesi . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
Cariye Sistemine Ni~in izin Verilmi§tir? .. . ... .. .... 
Kolayhk Dini .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . 
islam D1§1 Toplumlarda Kadmm Korkun~; Durumu ... 
Buyuk Gunahlar .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
Kad.mm MUlkiyet Hakk1 ............................. . 
Ailede Hakimiyet Erkegindir .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Hakem Usulu .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. ....... 
Allah Yolunda infak ......... . .............. . 
I. 1A · u" t· · ~A h'dl' x-· s am mme min '3-'a 1 16 1 .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Teyemmumtin Me§ru' K1lmmasmm Sebebi .............. . 
Allah'a ve Sizden Olan Ulu'l-Emr'e itaat ................. . 
Tagut'un Hukmiine itaat Edenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peygambere ttaat Etmedik~e Mu'min Olamazsm1z . . . . . .. 
Allah'a ve Peygambere itaat Edenler ................. . 
Kas1th Oldurme Su~;unun Hukumleri .. . .. . .. . .. . ·... .. . .. . 

1 - OldurUlen Canl1 Bir insan Olmahdir . . . . . . . .. 
2 - Oldurucu Fiil Su~;ludan Sad1r Olmahd1r .. . .. . 

1546 
1551 
1559 
1567 
1569 
1575 
1581 
1587 
1589 
1592 
1594 
1595 
1600 
1604 
1614 
16'26 
1634 
1641 
1647 
1647 
1655 
1671 
1679 
1683 
1691 
1693 
1711 
1742 
1748 
1750 
1755 
1792 
1792 
1801 



Al-i fmritn, 29-30) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERlM TEFSlRt 1227 

29 - De ki : lc;inizde olan1 gizleseniz de, ac;Iklasaniz 
da; Allah bilir. Goklerde ve yerde ne varsa hepsini 0, pilir. 
Allah, her §eye Kadir' dir .. 

( 

30 - Dii§unun o gu~~u. ki; herkes ne hay1r i§ledi ise 
kar§ISinda onu hazirlaru;ni§ bulacak. Kotulukten de ne 

\ yapiDl§Sa; kendisiyle OllUTI~ aras1nda UZUll bir mesafe olma
Sllll ister. Allah bizzat k,orkutuyor. Ve Allah; kullarma 

( ' \ 

Ram dur. ; 

Allah Teala kullanna; g~li, 1sakh ve a~ak olan her §eyi bildigini ha
ber veriyor. Onlann hic;biri Allah'a gizli degildir. Biitun hallerini her 
zaman ve her anda, goklerde ve :yerde ne varsa Allah'm ilmi ku~atmi§
tir. Yerin herbir ko§esinde, deniz:lerde, daglarda zerre ag1rhgmda ya da 

' ondan daha kiic;iik hic;bir §ey A!llah'a gizli degildir. 
Bu ayet Allah'm, kullarma O~ndan korkmalanm, O'nun yasaklad1~ 

ve ho§lanmad1g1 §eyleri yapmamatlan tenbihini ic;ermektedir. Zira Allah 
onlarm her i§ini bilir, hemen ceza:Iandm:naya giicii ,yeter. Eger onlardan 
baz1lanm hemen cezalandlrmiyot sa bu, onlara miihlet verdigi, sonra 

•' giic;lii ve Aziz olan yakalamasiyla yakalay1verecegi ic;indir. i§te bu se
beble Cenab-1 Hak, ccDii§iiniin o gt.\nii ki, herkes ne haytr i§ledi ise kar-



1228 , iBN KESiR (Ciiz: 3; SUI"e: 3 _____________ :.....__ ____ \ 
§ISmda onu haztr.Ianmi§ bulacak.» buyurur. Ktyamet giinii, haytr olsun, 
§er olsun kulun biitiin amellerl haztrlanacakttr. Niteklm Allah Tea.Ia 
ba§ka bir ayette de : 

«0 gun insana, onqe ve sonda ne yaptiysa bildirilir.» (Ktyame, !3) 
buyuruyor. Amellerinden giizel gordiigiine sevinip ferahlayacak; ~irkin 
gordiigiine de k1z1p kotiileyecek, yapmami§ olmay1, onlarla kendi ara
smda uzun bir mesa.fe olmasu 1 temenni edecek. Diinyada kendisiyle 
beraber olan, kotii -i§lere kendini te§vik eden §eytanma da §Oyle diye
cektir: «Ke§ki benimle senin aranda dogu ile batt arasmdaki kadar 
uzakhk olsayd1. Sen ne kotii arkada§ imi§Sln.» (Zuhruf, 38) 

- Allah Teala tehdidini ve vaidini tekrarla te'yid ederek, «Allah size 
kendisinden korkmamzi emreder.u buyuruyor. Allah . sizi azab1yla kor
kutuyor. Sonra kullanm, rahmetinden ve lutfundan iimit kesmemeleri 
i~in «Allah kullanm en ~ok esirger» buyuruyor. 

Hasan el Basri der ki : «Allah'm kullanm esirgemesi onlarm ken
dinden korkmalanm emretmesidir.u Ba§kalan da §Oyle dedi: «Allah 
yarattlklarma kar§l merhametlidir. Onlann · kendi yolunda, dosdogru 
dininde olmalanm ve yiice el~isine uyrnalanm ister.» 

31 - De ki : Allah'1 seviyorsan1z bana uyun ki, Allah 
sizi sevsin ve giinahlanniZl bagfu;lasm. Allah Gafur'dur, 
Rahim'dir. 

32 - Allah'a ve peygambere itaat edin, de. Sayet yiiz 
cevirirlerse ~iiphesiz ki Allah ka~irleri sevmez. 

Bu ayetin hiikmiine gore, Allah'I sevdigini iddia ettigi halde Hz. 
Muhammed'in yolunda olmayan ki§i h,er soziinde, halinde Hz. Muham
med'in yoluna ve o'nun getirdigi hak dine uymad1g1 siirece bu dava
smda·yalancidlr. Nitekim sahih bir hadiste Rasulullah §Oyle buyurur: 
«Bizim emrimiz bulunmayan bir i§i i§lt~yenin ameli merduddur.n Bunun 
i~indir ki Allah Teala : «De ki : Eger Allah'1 seviyorsamz bana uyun, · 
Allah da sizi sevsin.u buyuruyor. 

Sizin istediginiz olan ona sevgi 'beslemenizin de iistiinde Allah'm 
size olan sevgisi meydana gelsin. B.llgin ve bilge ~i§ilerin : «Miihim 
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olan senin sevmen degil, sevilmendir.» dedigi gibi bu ikinci yani Al
lah'm sizi sevmesi elbette daha . buytik ve onemlidir. 

Hasan el-Basri ve seleften bazllan §oyle der : Bir grup Allah'1 
sevdigini zannetti de Allah, onlan bu ayetle imtihan etti ve «De ki : 
Eger Allah'I seviyorsamz bana uyun, Allah da sizi sevsin>> buyurdu. 

ibn Ebu Hatim diyor; bize babam ... Hz . .Ai§e'den nakletti ki Rasu
lullah §oyle buyurdu: <<Din, sevgi ve ofkeden ba§ka bir §ey degildir. 
Allah <<De ki : Eger Allah'1 seviyorsamz bana uyun ki Allah da sizi sev
sin.» Sonra da << (El~isine uymamz mukabilinde) gtinahlarmiZI bagi§la
sm. 0, !;Ok bagi§layici ve merhamet edicidir." buyuruyor. Btittin bunlar 
O'nun peygamberliginin bereketi ile olur. 

Allah Teala sonra havass ve avamdan olan herkese emrederek bu
yuruyor ki : ((Allah'a ve Peygambere itaat edin. §ayet ytiz !;evirirlerse 
(O'nun emrine muhalefet ederlerse) §tiphesiz ki Allah kafirleri sevmez.>> 
Bu da delalet ediyor ki; davram§lannda Rasulullah (s.a.) a zit hareket 
etmek ktiftirdtir. Bu vas1fta olanlan, -her ne kadar kendini Allah'I 
seviyor ve O'na yakmla§Iyor zannetse de- peygamberlerin sonuncusu, 
cinler ve insanlar alemine Allah'm el!;isi, timmi Peygamber Hz. Muham
med'e uyuncaya kadar Allah kat'iyyen sevmeyecektir. 0 peygamber ki 
nebiler, ·rasuller, hatta Ulti'l-azm peygamberler onun zamanmda gel
mi§ olsalardl ona ve dinine tabi olmaktan ba§ka bir §ey yapamazlardl. 
Nitekim bunun a!;Iklanmasl ilerde 81. ayette tekrar gelecektir. 

e ~· ttl'~ '$• "t / e / /I 1 'o. / I_.., I .: • ........... "='~\\""\\~-:'' • J\"""" \.•\l\"' r,""r"'\ 11 ;.'L "'••_ '(""\~\ 
~ . ~~.) ~! ~VIIl(> ~ !J~J' .... '-' ~ ~.J.,~t~~ 41.>,. 

~;."'"' "" "" '~ \"' } . / ~· .. , t3 ... ~~ 
33 - 34 - Muhakkak Allah; Adem'i, Nuh'u, ibra

him ailesini ve imran ailesini birbiri soyundan olarak 
alemlere iistiin k1ld1. Ve Allah Semi' dir, Alim' dir. 

Peygamberler Kafilesi 

Allah Teala, bu aileleri diger insanlardan tisttin k1ldigm1 haber 
veriyor. Adem (a.s.) i iisttin k1ld1; onu bizzat yarattl, kendisinden ona 
ruh tifledi, melekleri ona secde ettirdi, her §eyin isimlerini ogretti, cen
nete yerle§tirdi. Sonra bir hikmete binaen cennetten yeryuztine indirdi. 

Nuh (a.s.) u tisttin klld1. insanlar putlara tap1p Allah'dan herhan
gi bir delil gelmedigi halde, Allah'm dininde §irke dii§ttiklerinde Allah, 
Nuh (a.s.) u insanlara ilkin el!;i olarak gonderdi. Kavmini gece gun-
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diiz, gizli . a~Ik Allah'm dinine ~agmh. Cagrilan kavminin kufriinu ar
tumaktan ba§ka bir i§e yaramaymca o da bedduada bulundu. Bunun 
uzerine Allah, son ferdine kadar onlarm hepsini suda bogdu. Allah'dan 
getirip teblig ettigi dine uyanlar haricinde kimse kurtulamadi. 

ibrahim ailesini de U.Stun k1ld1. Mesela insanhgm efendisi, peygam
berlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s;a.) bu ailedendir. imran ailesini 
de U.Stun k1ld1. Bu imran, isa (a.s.) nm annesi Meryem'in babas1 olan 
imran'dlr. 

Muhammed ibn ishak (Allah ona rahmet eylesin.) diyor ki: 0, 
imran ibn Ya§il, ibn Emun, ibn Mi§a, ibn Hazkiya, ibn Ahrik, ibn 
Yumim, ibn Azarya, ibn .Emsiya ibn Yavi§ ibn Ecriyehu, ibn Ya§irn, 
ibn Yehfa§at, ibn in§a, ibn Ebyan, ibn 'Rahi'am, ibn Suleyman, ibn 
Davud (a.s.) dur. isa (a.s.), ibrahim (a.s.) zurriyetindendir. Bu · konu
nun a~Iklanmasi in§aallah En'am suresinde tekrar gelecektir. 

----- . - i Z A H I ---=-----

iyi bil ki; Allah Teala kendi sevgisinin ancak peygamberlere uy
makla tamamlanacagmi belirtmekle, peygamberlerin derecelerini ve 
makamlarmm onemini a<;Iklarni§ oluyor. Ve bu sebeple, , «Allah Adem'i 
se~ti» buyuruyor. Bu ayette baz1 mes'eleler vard1r: 

Birinci mes'ele : iyi bil ki; yaratiklar iki kisimdir. Bir k1sm1 mu
kelleftir, bir k1sm1 gayr-i mukelleftir. Mukellefin, mukellef olmayan
dan daha ustun oldugu konusunda ittifak edildigi gibi, mukellefin de 
d_ort grup oldugu konusunda ittifak edilmi§tir. Bunlar: Melekler, in
sanlar, cinler ve §eytanlardir. Meleklerin ruzgardan yaratildigi konu
sunda oaz1 haberler rivayet edilrni§tir. Bir kiSrnl da bunun dogruluguna 
bir tak1m akli deliller getirmi§lerdir. Bu delillerden birincisi; melekler 
ruzgardan yaratllmi§ olduklan i~in, en h1zh bi~imde u~ma gucune 
sahip olmu§lard!r. ikincisi; aym nedenle Ar§'I ta§lrna gucune sahip 
olmu§lardtr. CU.nku e§yamn ta§mrnasmda ruzgarlar etkili olurlar; U~un-

' cU.Su; ruzgardan yaratildiklan i~n ( c.J.; ) kelimesinden almarak 
onlara ruhaniler ad1 verilmi§tir. 

Bir ba§ka rivayette ise meleklerin nurdan yaratilrni§ olduklan, bu 
sebeple parlay1p Allah Teala'ya samimiyyetle baglandiklan belirtilmi~
tir. En dogrusu her iki sozu birle§tirerek §6yle dememizdir: Meleklerin 
bedenleri ruzgardan, ruhlan nurdan yaratilrni§tlr. Bu sebeple onlar 
gokler aleminde oturmaktadtrlar. 

·· ~eytanlara gelince; bunlar kafirlerdir. iblis'in kafir olQ.ugu «Ve 
o katirlerden oldu.» ayetiyle apa~1ktir. Oteki §eytanlara gelince onlar 
da: «Dogrusu §eytanlar, kendi dostlarma sizinle mucadele etmelerini 
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fiS1ldarlar. Eger onlara itaat edecek olursamz dogrusu siz mu§rikler
siniz.» kavline binaen katirdirler. l;)eytanlaz:m ozelliklerine gelince; bu
tunuyle §eytanlar insanlarm dU.§manland1r. Nitekim Allah Teala ~oyle 
buyurmaktad1r: ((0, Rabbmm emrinden uza•k kaldl. Yoksa siz, onu ve 
onun soyundan gelenleri Benim yerime dostlar m1 ediniyorsunuz? Hal
buki o, sizin du§mammzd1r.» Ve bir ba§ka-ayet-i kerime'de ise §oyle bu
yuruyor : ((Boylece biz, her peygambere insandan ve cinden dU.§manlar 
k1ld1k.ll 

l;)eytanlarm bir diger ozelligi de ate§ten yaratilm1§ olmalanc;ilr. Ni
tekim Allah Teala iblis'in dilinden hikaye ile §oyle buyurmu§tur : ((Sen, 
beni ate§ten, onu ise topraktan yarattm.,, 

Cinlere gelince; onlardan bir k1sm1 mu'min, bir k1sm1 kafirdir ... 
insanlara gelince; §iiphesiz ki onlarm bir tek atalan vard1r. Ve 

bu, ilk atad1r. Aksi takdirde atalarm sonsuza kadar devam1 gerekir ki, 
Kur'an bu ilk atanm Adem (a.s.) oldugunu belirtmi§tir. (. ~ .) (Fahred
din Razi, Mefatih el-Gayb, VIII, 19-20) 

ilahi ve Tabii Sef,!im 

Burada, asr-1 hazm en ziyade i§gal eden, pek mUhim bir ilmi ka
nun ile risalet mes'elesinin mahiyyeti gosterilivermi§tir~ l;)imdi, risalet 
nedir? Peygamberlerin diger insanlardan ne farki vard1r? Ni~in Allah. 
herkese bizzat tebligi emretmesin? Kelamm1, emirlerini anlatmasm da 
aynca peygamberler gondersin mi, diyeceksiniz? Bunu anlamak i~in 
alemde ve ozellikle canlllar aleminde ve ozellikle akillilar aleminde ru..; 
bubiyyet s1fatmm geregi olan bit kanun terbiyesi, bir se~ilme ve olgun
la§ma kanunu vard1r ki, rububiyyet §ahidlerinin ilm ve kudretinin 
sonsuz rahmet ve inayetinin burhanlarmdan birini te§kil eder. i§te ri
salet mes'elesi, bu Hahi siinnet, bu hak tarik1, bu ilm-i yakin ve en ma'
kul bir istidlal sureti ile anla§1llr. QU.nku mazhar-1 risalet olmayanlann, 
bunu mu§ahede_ ile veya diger bir tecrube ile ilmen anlamaga ~alu~ma
larl abestir. Bunu anlamak icin de ayetteki kayidlan iyi tasavvur etmek 
laz1m · gelir. 

( I..Ua.-1 ) IStifa; liigatta bir §eyin armmasm1, yani en sat hu
lasasm1 almaktir. Tasfiye bir §eyin kan§1k kalamm, bulamkhk §S,i
belerini izale edib hulasasm1 ~1karmak, armmi§I kan§1ktan ay1rmak 
oldugu gibi, IStlfa da, en safi olam s~ip almakt1r. Bir madeni tasfiye 
edip cevherini almak bir IStlfa, o cevherin arasmdan herhangi bir ·§eye 
en elveri§li olamm se~mek de bir 1stifad1r. l§te 1stifa lugat bak1mmdan 
boyle ihtilati temayuze, ferdi muteaddid kan§ma tefrik ve tahvil ede
rek kemali istihdaf eden bir fiil ve iradi te'sirdir ki hilkatte bu fiil ve 
te'sirin tevalisine, ilmi IStilahta ayiklama kanunu deniliyor. Burada 



1232 iBN KES!R (Ciiz: 3; Slire: 3 

mevzti-u bahs olan IStlfa ise; h1lkatte cereyan eden Allah Teala'nm 1st1-
fas1dlr ki, as1l ISt1fa kanunu da budur. Bin,aenaleyh bunda, tasfiye ile 
mevctid armm1§1 armmam1§tan tefrik ve sec;me manasmdan fazla ola
rak sa.fiye vtic.tid vermek manas1 da bizzartire dahildir. Bunun ic;in mti
fessirler bu 1Stlfayt iki mana ile tefsir etmi§lerdir. Birisi IStlfa; mahlti
katmm en hulasas1 klldl, digeri de kotti s1fat ve keyfiyetlerden tasfiye 
ve ahlak-1 hamide ve gtizel hasletler ile tezyin eyledi, demektir. ~tiphe 
yok ki 1Stlfa, bu ikinci mana da daha zaltirdir. Ve imam Fahrtiddin 
Razi bunun uzerinde ytirtiyerek enbiya tizerinde cereyan eden ilahi 
ISt1fay1, IStlfa kanunu nazariyyesine muv8.f1k bir stirette izah eylemi§
tir. Fakat bu izah tamam olmak ic;in birinci tefsiri de nazar-1 clikkatten 
uzak tutmamak Iaz1mdlr. Zira 1stlfa kanununun tevalisinde; her tasfi
ye lahzas1 ikinci mariay1 tazammun ederken, yani kotti s1fat ve durtim
dan, eksikler ahhp gtizel hasletler ve stiretler ile tezyin yap11Irken, o 
tezyin mtitekamilen bir yeni yarat1§1 da mti§temil bulunacagmdan; bi
rinci manadan uzak degildir. Bunun ic;in Rag1b demi§tir ki : «Allah 
Teala'mn baz1 kullanm 1Stlfas1, bazan ba§kasmda mevctid olan kan
§1kllktan, §aibeden, safi olarak icad ile, bazan da bundan uzak olmaya
rak ihtiyar ve htikm ile olur.» Demek ki baz1 mtifessirler bunun birini, 
digeri de birini daha ziyade §ayan-I itibar bulmu§lardir. Has1ll ilahi, 
1stlfa behemehal bu halk; ya ba§langi<;tandir, veya senden ve ilaveten
dir ki bu sayede bir sa.fiden daha safisi, daha safisi ilh ... viicuda ge
lerek, sonsuz bir tekamiil mumkiin olabilmektedir. Ba§langi<;ta mad
desiz safi olarak yaratma dahi, ademdeki lhtllattan bir tasfiye mana
Slm tazammun etmek i'tibariyle bir 1stlfa ise de, me§htir 1stlfa mev
ctid halita iizerindeki 1stlfad1r ve bu u;;t1fa dahi halktan ayn degildir. 
Bu suretle 1stlfa, alemin h1lkati tizerinde Allah Teala'nm bir rubtibiyet 
kanunu; cari bir siinnetidir ki; hilkatteki biittin tenevviiat, e§yanm mer
tebelerindeki bilciimle tahavvtil, tatavvur ve tekemmiil dereceleri, an
cak bu kanunu husule getiren ilahi fiil ve te'sir sJayesindedir. Yani 1st1fa, 
e§yamn s1fatl olarak degil, Allah Teala'mn bir fiil ve iradesi olarak 
kanundur. ittlrad kanununa muanz olan ve illiyyete en biiyiik misal ve 
btirhan vererek; illetin bakas1, ma'ltil'tin tahavvtilti kanununa miite
ferri bulunan bu zorunlu .kanun, tabiat nazariyyesini stirekli ve mut
tariden ibtal etmek ic;in hem her lahzasmda 1tt1rad kanununu ta'dil 
eder, hem de ilme ve illetin bakasma btirhan olmak ic;in onu biisbiittin 
nesh ve ibtal etmeyip maiyyetinde gottiriir. Bu stiretle 1stlfa tekamii
ltin §art1d1r ve beraber miitalaa edilmek laz1m gelir. Biittin e§yay1 bir 
viicud ciimlesi altmda tabakalara bolerek basitten miirekkebe veya 
eksikten kamile dogru <;Ikan veya aksi bir tasnife tabi tutan ve bu 
sayede be§eri ilim ve fenlere de mevztilanyla miitenasib ve uyumlu bir 
tasnif te'min eden bu 1Stlfa kanunu, alemin hadisatmm hepsinde mil-
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tecelli olmakla beraber, en ziyade hayati hadiselerde ve ozellikle hay
vani tasnifte ve en ~ok be§eri tenasiil, insani h1lkat ve tekamiil de 
pek barizdir.Bu miitalaada maddenin ibtidaen basit ve safi veya kan§Ik 
ve miirekkeb olarak yarat1lmas1 veya mevcudiyeti mebahisiyle ugra§
maya hi~ liizum gormeden hadisatm filhal ma'lum olan tekamiil taba
kalanm nas1l bulduklanm ve bulmakta olduklanm dii§iinmek vard1r. 
~imdi §U kar~1m1zda alem denilen hadisatm kan§lmlm §Oyle bir dii§ii
nelim: Evvela, bir feza ile bir ~ok cisimler halitas1 goriinen umumi 
manzara kar§Ismda bulunuyoruz. Ve bu manzarada feza cisimlerinden 
ve birbirlerinden temayiiz etmi§ ve bunlar i~inde arzim1z1 da onlardan 
aynlml§ goriiyoruz. Bunlarm her biri bize bir 1stlfa niimunesi arzeder. 
Sonra arz1m1z1 te§kil eden cisimler i~inden ii~iiniin denilen madenler, 
bitkiler, hayvanlarm yekdigerinden bariz ve miitekamil farklarla te- · 

\ 

mayiiz ettiklerini goriiriiz, oyle ki aslldan madenler, madenlerden bit-
kiler, bitkilerden hayvanlar artarak birer tekamiil ve temayiiz gosteri- · 
yorlar. Maden cinsinin suretinde birle§en ve madeni tabiat denilen ozel 
bir halita muhtelif tasfiyelerden ge~erek ve her birinde ba§ka ba§ka 
yeni husU.Siyetler ile birle§erek yepyeni bir cevheri hulasada 1st1fa edi
lip maden ~e§itleri zuhur ediyor. Ve her birinde muhtelif basamaklar 
da s1mflar goriiliiyor. ikinci olarak ba§ka bir hususiyet ile bitkiler ge
liyor, bunlar madeni hususiyeti ba§kaca bir safa, bamba§ka bir 1St1fa 
sureti veren geli§me, uzviyyet ve tenasill gibi hususiyetler ile topraklar
dan silkinerek ~1kan yeni bir viicud arzediyor, bu da tevali zincirinde 
bitkiler tasnifini meydana getiren bir ~ok 1stlfa mertebelerine ve teka
miile aynhyor ki, madenlere nisbetle bunlardaki safa ve kemal 
ne kadar barizdir. Uc;iincii olarak ba§ka bir hususiyet ile hay
vanlar geliyor, ibtidai hayvanlar ile ibtidai bitkiler arasmdaki 
temayiiz, bizim i~in gerek ma'IUm olsun ve gerek olmasm· bun
larm tekemmiil mertebelerindeki fark ve aymm o kadar bariz
dir ki; hi~ kimse bir c;i~ekle bir kelebegi ·kan§tlrmaz, c;i~egi 

oldugu yerde kopanr, kelebegi de kovalamaya mecbur olur. Ve bilin ki ~ 
nebati hayat kelebekte vard1r. Fakat hayvani hayat · ~ic;ekte yoktur, 
c;i~ek kelebek haline gelmek ic;in topraktan daha silkinmi§, daha mu
tekamil bir 1stlfaya mazhar olmu§tur. Bu suretle nebati husU.Siyyete 
hayvani hususiyyet eklenerek ardarda geli§ zincirinde bir de hayvani 
tabiat zuhur etmi§ bu da hayvani tasnifi meydana getiren tabakalara 
aynlmi§tl~. i§te arz1m1zm hudusunda onu ecram1, sair cirimlerden te
mayiiz ettiren yaratma ve tekvinden sonra iizerinde goriilegelen bu 
tevali silsilesi ic;inde tahavviil ve tehevvuda 1tt1rada dogru gotiiren 1stlfa 
ceryam bu kadar zahir ve miincelidir ki; bunda taoiat nam1 verilebi
lecek her muttarid husU.Siyetin re'sen bir yeni halk, adet h1laf1 bir 
harika eklenmesiyle tahaddiis ederek geldigi ve hie; bir tabiatm 1ttlrad1, 

Tefsir, C, IV,- F . 78 
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ceryan1, tenevvuu ve ihtilaftan uzak olmadigi ve binaenaleyh tam ma
nasiyla bir tabiat davasmm batll oldugunu ve e§yadan hi~;birinde vah
det ve vahdet nizammm varhg1, Sani' ve Naz1m1 olan viicud illetinin, 
e§yamn zatlarma yerle§mi§ veya fani ve muzmahill olmay1p bizzat baki 
bulundugunu, velhas11 e§yayl hadiseden hi<;birinin illeti kendinde ol
mayib hari~; bulundugunu ve §U halde bunlar cem'edildigi zaman, ktilli 
illetin dahi hey'eti mecmuasi, alemin dahil ve fani olmayip btittin ale- · 
min miitehavvil -ve kiilli illetle fani bulundugunu ve vahdani olmay1p 
biitiin alemin miitehavvil ve kiilli Illetle fani bulundugunu ve vahdet-i 
zatiyyenin ancak bu illet-i bakiyeye aid oldugunu ve binaenaleyh bii
tiin alemin de bir tabiat olmadigmi gO.steren a<;Ik bir delil Ve §ahid 
vard1r. Akll ve fen sahiplerinin bu IStifa s1rnm pek iyi dii§tinmeleri 
IAz1m gelir. Bu ISt1fay1 yapan, e§yayi boyle bir aslldan aymp peyderpey 
teksir ve tenvi' ederek tekemmiil ettiren miiessir failin; alemin halikl 
oldugundan §iiphe eden hi<; kimseye tesadiif edilmemi§tir. ~u kadar 
ki, bir tak1m kimseler bu muhtelif tabiatlerin hep yekdigerinden doga
rak geldiklerine ve her kamilin nakiStan bizzat ve bittabia 1;1kbgma ve 
sonra gelen her§eydeki IStlfa kuvvetinin oncelikle kendiliginden tehad
diis ettigine, tenevvuun IStifa eseri oldugunda §iiphe etmemekle bera
ber, 1stlfamn sebepsiz, llletsiz olduguna ve bu suretle 1tt1rad, tam z1dd1 
olan ihtllat ve tenevvuu bizzarure ihdas ettigine ve bu tenakuz i~;inde 
adi bir. tek tabiat olduguna zahib olmak gibi bir tenakuza sapml§lardir. 
Bu noktada bugiin de tabii fenler ashabm1n iki mutenak1z kaziyyede 
ISrar ettiklerini goriiyoruz: 

1 - Diyorlar ki; lStlfa ve tekamiil kanunu mucibince biitiin meva
lid bir aslldan dogmu§tur. Binaenaleyh biitiin hayvanlar bir ibtidai 
hayvandan tevelliid veya tahavviil ederek gelmi§tir. Ve bu tekamiil ve 
IStlfa bitkilerden madenlere ge~erek, ta asli maddeye kadar gerisin geri 
irca' olunuyor. Binaenaleyh insan dahi ibtidai hayvanlardan tenasiil 
etmi§tir. 

2 - Her hayvan, her nebat behemehal kendi nev'inin bir tohu
mundan tevelltid ' veya tevaliid eder. Pasteur bunu bittecriibe isbat et
mi§tir. Binaenaleyh tohumsuz tevelltid olmayacag1 gibi, mesela nohud 
tohumundan bugday 1;1kmaz, bahk tohumundan kopek olmaz, maymun 
tohumundan ayl dogmaz, hatta zatiirrie mikrobundan tifo mikrobu 
dogmaz. 

Goriiliiyor ki; bu iki dava yekdigerine tamamen muanzd1r, biri 
ilmi ise digeri gayr-i ilmidir. Bu gtin herkes bilir ki; arz1m1z sonradan 
te§ekkiil etmi§tir. 0 halde bu giinkii hayvanlarm ba§langici olan to
humlar nasll tekevviin ettiler? Tabiat ilazariyesine en muvaf1k olan 
Pasteur nazariyesinde bu suale cevap yoktur. Meger ki arzm tahavvti-
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lat1 ve sonradan hudilsu inkar edilsin. Halbuki evvelki nazariye 1stifa 
ve tekamtile istinad ederek buna cevap verebilir ve nice hararet bin 
derecesinde kaynamakta olan maddelerden Istlfa ve tekamtil kanu
nuyla gazlan, mayileri, kati cisimleri, madenleri, bitkileri, hayvanlan 
~1karmak imkamm bulabilir. Fakat bunu bulmak, hadisatm asli mad
dedeki ~sli hududu ve zati hududu ge~ebildigini ve as1Idan daha miite
kamil ozellikler ifade ettigini ve binaenaleyh hakiki miiessirin mad
denin tabiat.ma hakim ve onun fevkinde bir yaratic1 kudret oldugunu 
kabul eylemektir. Ve bunu soylemek i~in tabiat davasmdan sarf-1 nazar 
etmi§ oldugunu ilan etmek Iaz1m gelir. Yoksa bu da kendisiyle miitena
kiz olmu§ olur. Ist1fa ve tekamiil mefhumlarmm tabiat fikri davas1yla 
nanl kabil-i te'lif oldugu soruldugu zaman, tenevvu ifade eden IStifa, 
1ttirad ifade eden tabiatm bir kanunudur, diyenler bir tenakuzdan ba§
ka bir §ey soylemi§ olmazlar. Bunlar ilmin esas1 olan, hakkm kendine 
mutabakatl ve 1lliyyetin tenasiibii kanununa kiifretmi§ olurlar. 0 za
man ne ilim kallr, ne ma'lum, ne tabiat kahr, ne viicud. Bu noktaya 
gelince biittin hakikati i'tiraf ederek; 1st1famn tabiatten degil, mutlak 
kadir olan Halik Teala'nm iradesinden geldigini ve binaenaleyh fitra
tm tabiatten once bulundugunu i'tirat eylemek zaruridir. Bunun i~in
dir ki; 1stifa nazariyesinde iradi terbiye mes'elesinin ehemmiyeti pek 
biiyiiktiir. §u halde tabii ilimler tabiat hilat1 harikalan inkar ettire
cek bir zaruret degil, hilat1 mtimkiin olan bir cari adet ifade eder. 

i§te risaletin mahiyyetini anlatmak i~in sevk edilmi§ bulunan ve 
isa'mn yaratlh§Ina da bir mukaddime te§kil edecek olan bu ayette lStl
famn zaruri mutlak bir 1tt1rad degil, fevkattabia bir f1trat, bir halk-1 
mtitezayid ifade eden ilahi fiil olduguna ve asli maddenin zaruriyyeti 
ve onceligi davasmdan da sarf-1 nazar etmek tktiza edecegine ve bina
enaleyh tabiat davas1yla her §eyi bir sabit 1tt1rad iizere mukayese ede
rek hllkatte ayan beyan gortilmekte olan fevkalade terakki ve tekamiilii, 
tenevvu ve temaytizii inkar veya tevkife kalki§mamak ve bu ciimleden 
olmak iizere be§eri tabiat namma insanlarm hep fltrat, kuvvet meleke 
i'tibariyle bir seviyede addetmemek ve bu suretle herkeste yok diye 
niibiivvet ve risaleti ve peygamberlerin mu'cizelerini imkans1z, gayr-i 
ma'kul gibi zannetmemek ve isa mes'elesini de bu esas dairesinde anla
mak Iaz1m geldigine ve I:>ttfanm iradi olu§una ve ilm-i' terbiyedeki kiy
metine en yiiksek misal, tabiatta iracte-i tasarrufa kabiliyyet f1tratm1 
haiz olan insan nev'i olduguna ve bu nev'in dahi daha mlikemmel bir 
1stifaya namzet bulunduguna na:>;ar-1 dikkati celb i~in be§eri 1st1fadan 
ba§laylb nev-i be§erin' butun alemin i~inde en mukemmel bir lStlfa nus
haS! bulundugunu gostermi§ ve bu gun birbirinin zurriyyeti olarak te
vali edib giden bu nev'in, mebde-i h1lkat-i tabiatm hiikmii ile tohumu 
nev'isinden ba§lamaYJp re'sen gayr-1 mu'tad bir ilahi 1stlfa ile zuhur 
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ettigini ve sonra bu Istlfamn kat kat artlp tekamiil eyledigini ve i§te 
risalete rnazhar olan zevatm boyle bir Istlfa ile diger ak1l sahiplerin
den miimtaz ozel bir ilahi 1stlfa ile .t\dem, Nub, Al-i ibrahirn ve Al~i im
ran silsilesini ta'kib ettigini ve isa, Al-i imran'dan, onunla beraber Ha
tem-i Rasul de Al-i ibrahim'den bulundugunu ve §U halde gerek risaleti 
inkar vadisinde ve gerek bunlarm kadirlerinin yiiceligi aleyhinde gizli 
veya a§ikar soylenen sozleri veya beslenen fikirleri Allah Teala'mn i§itir 
ve bilir oldugunu anlatmi§tlr. · 

Artlk vahdet. ile kesret, tabiat ile irade arasmda bir irtibat noktas1 
te§kil eden IStifa kanunu ve bunun ifade ettigi terbiye s1rn ve tekem
miilii bihakkm dii§iiniib tasavvur edenler en belirgin bir ilmi a~Ikhk 
ile §U hakikatleri i'tirat ederler. 

1 - Her kanun, kanunun U.stiinde bir f1trat hadisesi ile ba§lar. 
2 - Her hadise i~in bir kanun koymak zaruri degil, miirnki.lndiir. 
3 - Bir ha,disenin kanun olmas1 igin, siirekli ardarda gelmesi §art-

ttr. Fakat her ardarda gelip siireklilige ayk1r1 bir farkhhgm bulunmas1 
da zaruridir. Binaenaleyh alemin zamanda irntidad1 aynen bir zati baka . 
degil, bir teceddiid-i emsaldir. Zati baka bu yenilenmenin hakiki Illeti 
olan Halik'm s1fatldir. 

4 - Tabiat bir zati zaruret degil, mahmul bir zaruret §artma bag-
11 bir zaruret ifade eder. Binaenaleyh bu giin kabul edilen bir tabiat, 
diiniin ve yarmm vaktalarma bizzarure hakim degildir. 

5 - Tiirlerin teklerinde ayniyyet miimkiin olmad1g1 gibi, mutlak 
e§itlik de miimkiin degildir. Onlarda tiir altl veya tiir iistii ozellikler 
nakiS veya kamile rnii§ahhisat ve miimeyyizatta vard1r. Binaenaleyh 
nev'i vahdet veya cinsi vahdet terakki ve inhttata mani' degildir. 

6 - Alemin bile§irninden temayiiz eden mahlukat tiirleri meya
mnda be§er nev'i; hepsinden miikemmel bir tstlfa ile viicud bulmu§tur. 
Ist1famn iradi olmak ozelligi bilhassa bunda zahirdir. Be§eri tekamiil, 
ilahi kemale en yakm olan, madde ve tabiat iizerinde en ziyade tasar
rufa mU.ste'id bulunan bir kemale miiteveccihtir. 

7 - Risalet, be§eriyyetin tiire bagh ozelligi degil, in.c;an tiiriinde 
ekmel bir ilahi Ist1fad1r. Bunu da miitevali dereceler iizerinde bir 1stlfa 
silsilesi ta'kib etmi§tir. (Elmahh M. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, II, 
1081 - 1090). 
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35- Hani, - imran'1n kans1: Rabb1m karnimdakini 
hiir olarak Sana adadrm, benden kabul buyur. Dogrusu 
Sensin Sen, Semi', Alim, demi~ti . 

. 36 - Fakat onu dogurunca -Allah onu ve dogurdu
gunu daha iyi bilici iken- Rabb1m, ben onu k1z olarak do
gurdum. Erkek, k1z gibi degildfr. Gen;ekten ben ad1n1 Mer
yem koydum. Ben onu da soyuhu da kovulmu~ ~eytandan 
sana sigindinnm, demi~ti. 

imran Ailesi 

imran'm ktzl, Meryem ( a.s.) in annesi olan Faktlz'un k1z1 Hanne• 
dir. 

Muhammed ibn ishak diyor ki : 0 k1s1r bir kadm idi. Bir gun 
gagastyla yavrusunu besleyen bir ku~ gordu ve ~ocugu olmasm1 arzu
layarak Allah'dan, kendisine bir ~ocuk vermesini istedi. Allah duasml 
kabul buyurdu, kocastyla birle§ti ve hamile kald1. Hamile kaldtgmt an
laymca onu s1rf ibadet ve mukaddes evin hizmetine adad1. Ve §oyle 
dedi : ((Rabb1m karmmdakini hur olarak Sana adadtm. Benden kabul 
buyur. Dogrusu hakktyla i§iten ve bilen Sensin, Sen.>> (Duamt i§ittin, 
niyyetimi de biliyorsun. 0 . karnmdaki ~ocugun erkek mi klZ .ffil oldugu
nu bilmiyordu.) ((Fakat onu dogurunca - Allah onu ve dogurdugunu 
daha iyi bilici iken- Rabbtm, ben onu k1z olarak dogurdum.. (ibadet 
ve Mescid-i Aksa'nm hizmeti i~in kuvvet· ve dayamkhllkta) erkek, ktz 
gibi degildir. Ger~ekten ben adtm Meryem koydum, dedi. Burada, ~o
cugun dogdugu gun ismini koymanm caiz olduguna delalet vardtr. Ni
tekim hadisenin ak1~1 bOyledir ve bu bizden oncekilerin de adetidir. Ra
stllullah (s.a.) m bunu kabul buyurduguna dair rivayetler oldugugibi, 
O'nun sunnetinden oldugu da sabittir. ~oyle ki: Rasulullah (s.a.) bu
yurdu: 

«Bu gece bir oglum. oldu ve ona babam ibrahim'in adtm koydum.» 
Bu hadisi Buhari ve Muslim tahri~ etmi§tir. Yine Buhari ve Muslim'in 
tahri~ ettigi bir hadis §oyledir : Enes ibn Malik'in karde§i olunca, onu 
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ahp Rasulullah (s.a.) a gotiirdii. 0 da ~;ocugun damagmi ovup admi 
Abdullah koydu. 

Sahih-i Buhari'deki bir hadis §6yledir: «Bir adam Rasulullah (s.a.)a 
gelerek: «Ey Allah:m el~;isi bir oglum oldu, ad1m ne koyay1m?» dedi. 
Efendimiz : {(Ogluna Abdurrahman adm1 ver» buyurdular. Yine Bu
hari'de kaydedildigine gore Ebu Useyd, damagm1 ovmas1 i~;in oglunu 
Rasulullah (s.a.) a getirmi§ti. Rasul-i Ekrem unutunca ~;ocugun babasl' 
onu evine geri gonderdi. Efendimiz otururlarken Ebu Useyd'in «;ocugu- · 
nu oraya getirdigini hatlrlayarak «;ocuga Miinzir adm1 verdi. 

· Katade'nin hadisine gelince: Hasan el-Basri'den, o da Semure ibn 
Ciindeb'den nakletti ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: <<Her «;ocuk 
akikasma baghd1r. Yedinci giinii onun i«;in kurban kesilir, ismi konur 
ve ba§I tlra§ edilir.» Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel ve Siinen sahipleri 
rivayet etmj§lerdir. Tirmizi de «Bu lafizlar sahihdir» demi§tir. «isim 
konur» yerine «Kan bula§tmhr» rivayeti de vard1r. Ki bu daha sahih
tir.1 Ziibeyr ibn Bekkar'm Kitab•un-Neseb'de rivayet ettigi : «RasUlul
lah (s.a.) oglu Ibrahim i«;in yedinci giinii akika kurbam kesti ve ona 
Ibrahim adm1 verdi.n hadisinin isnad1 sabit degildir ve sahih olan, ha
dise muhaliftir. Bu hadis sahih olsa bile Rasulullah (s.a.) m ibrahim'in 
ismini, o gun ilan ettigi §eklinde anla§Ilmalldir. Allah Teala Meryem'in 
annesinin §6yle dedighii haber veriyor «Ben onu da, soyunu da -ki 
tsmail (a.s.) dir.- ta~lanml§ §eytamn (§errinden) Sana s1gmdmnm.>> 
Allah Meryem'in bu duasm1 kabul buyurmu§tur. Abdiirrezzak diyor ki 
bize Ma'mer ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurdu : «Hic;bir c;ocuk yoktur ki dogumu esnasmda §eytan onu ellemi§ 
olmasm. ~eytamn bu dokunmas1yla c;ocuk bag1rarak aglar. Ama Mer
yem ile oglu boyle degildirler.» Sonra Ebu Hiireyre §oyle dedi : Diler
seniz Al-i imran suresinin 36. ayetini okuyunuz ... Bu hadisin ba§ka bir 
rivayetinde Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugu rivayet edilir: «Her 
dogan «;ocugu §eytan bir veya iki defa s1kar. Meryem oglu isa ve annesi 
hari«;.» Sonra Rasulullah (s.a.) Al-i imran suresinin 36. ayetini okudu. 
Bu hadis de Kays kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet edilmi§tir ... 

( ........ ..... ..... .. ... . ) 
Leys ibn Sa'd ... Ebu Hiireyre'den rivayet ediyor ki Rasulullah 

(s.a.) §oyle buyurmu§lardtr: «Her ademoglunu annesi dogurdugunda 

(1) Kan bula§tJrma ~oyle oluyordu: Akika olarak kesilen kurbamn derisinden bir parca 
ahmyor, cocugun ba§I iizerine tutuluyor ve cocugun ba§ma ondan kan damlabhyordu. 
Sonra da cocugun ba§t y1kamp bra§ ediliyordu. Ancak bunun cahiliye adetlerinden 
olup neshedildigi rivayet edilmektedir. Bu hadis'in aclklanmasmda Hattabi §oyle der: 
cRasQlullah (S.A.) cocugun ba§mda bulunan kurumu§ pisliklerin giderilmesini emret
rni§ken ag1r bir necaset · (pislik) olan kamn cocugun ba§ma damlablrnastm nas1l em
retrni~ olabilir? (AraPCa na§irler) 
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§eytfm bogrtinden dtirter. Ancak Meryem oglu isa boyle olmam1~ ve §ey
tan onu dtirtmeye gittiginde hicab (perde) ile kendisi dtirttilmti§ttir.l) 

37 - Bunun i.izerine Rabbi onu gi.izel bir kabu 1 ile 
karf}1lad1. Onu gi.izel bir bitki gibi yetif}tirdi. Zekeriyya'n1n 
himayesine verdi. Zekeriyya mihraba her girif}inde onun 
yanmda bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem, bu sana nere
den? derdi. 0 da: Allah taraf1ndan derdi. $iiphe yok k.i 
Allah; diledigini hesabs1z nz1kland1nr. 

Rabb1m1z bu ayette Meryem'i annesinin bir adag1 olarak kabul 
ettigini . haber veriyor. «Onu gtizel bir bitki gibi btiytittti.» Onu tath 
bir §ekilde ve gtizel gortinti§lti k1ld1. Onun i~in isteklerinin kabul sebep
lerini mtiyesser k1ld1. Kullarmdan salih ki§ilerle beraber ktldt ki onlar
dan hayn, ilmi ve dini ogrensin. Buna i§aretle buyuruyor: «Onu Ze
keriyya (a.s.) mn himayesine verdi.» Zekeriyya (a.s.) y1 ona hami ve 
kefil k1ld1. 

ibn ishak der ki : Meryem yetim oldugu i~in Zekeriyya ona kefil 
oldu. Ba§kalan da israilogullanmn o sene ktthga du~ar kald1kl~nm ve 
bu sebeble Zekeriyya'mn Meryem'i himayesine ald1gm1 zikrederler. iki 
kavil arasmda zttllk yoktur ve dogrusunu Allah bilir. ~uras1 muhakkak 
ki, Allah Zekeriyya'mn, Meryem'e, onun mutlulugu ve Zekeriyya'dan 
faydall btittin ilimleri, salih amelleri ogrenip almasi i~in kefil olma
Slnl takdir buyurdu. Zekeriyya (a.s.) -ibn ishak ve ibn Cerir'in kay
dettigine gore- aym zamanda Meryem'in teyzesinin kocas1yd1. Mer
yem'in k1z karde§inin kocas1 oldugu da soylenir. Nitekim Sahih ha
diste §Oyle denir: «Birden Yahya (a.s.) ve isa (a.s.) ile kar§Ila§tlm. 
Bunlar teyze ~ocukland1r.» ibn ishak'm bu rivayeti geni§ anlamda ka
bul edilebilir. Buna gore Meryem teyzesinin kucagmda btiytimti§ttir. 
Nitekim Buhari ve Mtislim'deki bir hadise gore Rasulullah (s.a.) imare 
Bint Hamza'nm, teyzesi olan Ca'fer ibn Ebu Talib'in hammma veril
mesine htikmetmi§ ve <<Teyze anne mesabesindedir» buyurmmjlardu. 
Sonra Allah Teala Meryem'in, ibadet yerindeki yticeligine i§aretle : <<Ze-
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keriyya mihraba her giri§inde onun yanmda bir yiyecek bulurdu.>> bu
yuruyor. 

Miicahitl, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ebu'§-~a'sa, ibrahim en-Nehai, 
Dahhak, Katade, Rebi' ibn Enes, Atiyye ibn Avfi ve Siiddi §byle tefsir 
eqerler: «Onun yamnda kl§m yaz meyveleri, yazm da kl§ meyveleri 
bulurdu.>> 

Miicahid'in: <rOnun yamnda Him bulurdun Ya da: «Onun yanmda, 
i~inde Him olan sayfalar bulurdu.» diye tefsir ettigini ibn Ebu Hatim 
nakleder. Fakat birinci gorii§ daha s1hhatlidir. 

Bu ayette evliya'mn kerametlerine i§aret vard1r ve bunun siinnette 
benzeri pek r;oktur. 

Zekeriyya bunlan Meryem'in yamnda goriince : «Ey Meryem, bu 
sana nereden?» der. 0 da: «Allah tarafmdan» derdi. ~iiphe yok ki Allah; 
diledigini hesabs1z riz}klandmr.» 

Hat1z Ebu Ya'la diyor: Bize Sehl (ya da Siiheyl) ibn Zencele ... Ca
bir'den rivayet etti ki «Bir keresinde Rasulullah (s.a.) birkar; gun yemek 
yemeden durdu. Sonra bu ona ag1r gelmeye ba§ladl. Hammlarmm evle
rine ugrad1. Onlardan hi9birinde de bir §ey yoktu. Onlardan <;Il{lp k1z1 
Fat1ma'ya geldi ve: ((Klzcagizim, yanmda yiyebilecegim bir §ey var m1? 
Karmm a9.» buyurdular. 0 da : Anam, babam sana feda olsun, yok, dedi. 
Rasulullah (s.a.) . Fat1ma'nm yamndan 91kt1ktan sonra bir kom§usu 
Fatima'ya iki ekmekle bir par~a et gonderdi. Fatima bunlan aldt ve bir 
kaba koyarak: «Allah'a yemin ederim ki, Allah Rasuliinti kendime ve 
yammdakilere tercih ederim)) dedi. Halbuki hepsi de bir par~a yemege 
90k muhta9 idiler. Hasan'1 veya Htiseyin'i Rastilullah (s.a.) a gonderdi.· 
0 (s.a.) geri geldi. Fatima : Anam babam sana fed~ olsun. Allah bize 
bir §ey gonderdi, ben de onu sana saklad1m, dedi. Rasulullah (s.a.) Ge
tir onu kizcaglZlm, buyurdu. Fatima anlatlyor : Kab1 getirdim, ar;tun, 
bir de bakt1m ki ekmek ve etle dolu. Hz. Fatima kaba bak1p da i9in
dekileri gortince, adeta dili tut.uldu ve anlad1 ki bu, Allah'm bereketin
deridir. Allah'a hamd, Peygamberine de saHlt ve selam ederek Ras(llullah 
(s.a.) a ikram etti. Ras(Uu1lah (s.a.) onu gortince Allah'a hamdetti ve : 
Kizcagizim, bu sana nereden geldi? diye sordu. 0 da: Ey babacigtm, bu 
Allah katmdand1r. Muhakkak ki Allah diledig'ini hesabs1z nz1klandmr, 
dedi. RasUlullah (s.a.) tekrar Allah'a hamdetti ve : «Kizcagizim, seni 
israilogullan kadmlarmm efendisi plan Meryem'in bir benzeri k1lan Al
lah'a hamdolsun. Allah Meryem'i ni1klandmp da bundan soruldugunda : 
«Bu, Allah katmdandir. 0 diledigini hesabs1z nz1klandmr, derdi.•> bu
yurdular. Ve Hz. Ali'ye haber gonderdiler. Sonra Rasulullah, Ali, Fatima, 
Hasan, Hiiseyin ve Efendimizin btitiin hammlan ile ev halk1 ondan do
yuncaya kadar yediler. Fatima diyor ki : «Yemek kab1 (yine de) oldugu 
gibi (dolu) duruyordu. Kalamm biitiin kom§ulanma dag1tt1m. Allah 
ana c;:ok hayir ve bereket vermi§ti. 
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38 - Orada Zekeriyya Rabbma dua etti : Rabbim, ba
na katlndan temiz bir ~ey bah~et. Muhakkak Sen duay1 i~i
tensin. 

39 - 0, mihrabda namaz kilarken melekler ona ses
lendiler : Allah sana, kendisinden bir kelimeyi tasdik edici 
bir efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber ol
mak iizere Yahya'y1 miijdeler. 

40 - Ve dedi ki : Rabb1m, ben artlk iyice kocam1~, ka
nm da lus1rken nasil oglum olabilir? Oyle, Allah diledigini 
yapar, dedi. 

' 41 - Rabb1m; bana bir alamet ver, dedi. Alametin, 
i~aretten b~ka ~ekillerle insanlarla konu~mamand1r. Bu
nunla beraber Rabb1n1 90k an ve ak~am sabah tesbih et. 

Hz. Zekeriyya'mn Duas1 

Zekeriyya (a.s.), Allah Teala'mn Hz. Meryem'i yazm kt§ meyvele
riyle, -ki§m da yaz meyveleriyle nziklandirdigmi gortince, kendisi kemik
leri zayiflamt§ bir ihtiyar, hamm1 da ihtiyar ve ktslr oldugu halde bir 
~ocugu olmasm1 arzulad1. Ve Rabbma gizli bir nida ile dua edip istekte 
bulundu: 

«Ey Rabb1m bana katmdan temiz bir evlad bah§et. Muhakkak ki 
- Sen duayi i§itensin.» dedi. Cenab-1 Allah buyuruyor : «0, mihrabda na

maz kilarken melekler ona seslendiler.)> 0 mihrabda namaz kilarken me
lekler, i§itebilecegi bir §ekilde ona seslendiler. Sonra Allah Teala, me
leklerin ona verdigi mtijdeyi haber veriyor. «Allah sana (senin sulbtinden 
olacak bir 9ocugu) Yahya'yi mtijdeliyor.n 
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Katade ve ba§kalan diyor ki: Allah O'nu imanla dirllttigi i~in Yah
ya ismi verildi. c<Kendisinden bir kelimeyi tasdik edici.» k1sm1 hakkm
da ibn Abbas'tan rivayetle Avfi ve ba§kalan Hasan, Katade, ikrime, Mii
cahid, Ebu'§-~a'sa, Siiddi, Rebi' ibn Enes, Dahhak ve ba§kalan diyor ki : 
uAlah'm kelimesi Meryem oglu isa'dtr. 

Rebi' ibn Enes §oyle der: Meryem oglu isa'yt ilk tasdik eden o'dur. 
Katade ilave ediyor: 0, Hz. isa'nm §eriatl iizere idi. · 

ibn Ciireyc diyor ki : ibn Abbas <<Kendisinden bir kelimeyi tasdik 
edlci...>> ayeti hakkmda §Oyle dedi: Yahya ve isa (s.a.) teyze ~ocuklart 
idiler. Yahya (a.s.) mn annes! Meryem'e §oyle derdi: uKarmmdakinin 

. senin karmndakine secde ettigini hissediyorum. i§te Yahya'mn isa 
(a.s.) Yl ilk tasdiki boylece ve anne karnmdayken olmu§tur. Allah'm ke
limesi isa'dtr. Yahya (a.s.), isa (a.s.) dan daha biiyiiktiir. Siiddi de boyle 
der. 

<< ... bir efendi...» ayeti hakkmda Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes, Kata
de, Said ibn Ciibeyr ve ba§kalan <<hikmet sahib! birisi» derken, Katade : 
uilim ve ibadette efendi.» demi§tir. ibn Abbas, Sevri ve Dahhak : <<Efen
di, hikmet sahib! ve miittaki kimsedir.» demi§lerdir. Said ibn el-Miisey
yeb : <<0 fakih ve alimdir.» derken Attyye : <<Huylannda -ya da yara
tlh§mda- ve dininde efendi .. » demi§, ikrime: uOfkenin kendine galebe 
~almadigl ki§idir.» demi§tir. ibn Zeyd uO §ereflidir» demi§. Miicahid ve 
bir ba§kast da: uOnun Allah Teala'ya kar§t saygth oldugunu soylemi§
lerdir. 

<< ... Nefsine hakim ... » kavli hakkmda da ibn Mes'ud, ibn Abbas, . 
Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ebu'§-~a'sa ve Atlyye el-Avfi'den ri
vayete gore onlar: <<kadmlara gitmeyen (onlarla cinsi temasta bulunma
yan) kimsedir>> demi§lerdir. Ebu'l-Aliye, ve Rebi' ibn Enes'ten nakledil
digine gore <<0, kendisi i~in ~ocuk dogurulmayandtr» demi§tir. Dahhak 
ise §oyle der: <<0, ~ocugu ve erlik suyu bulunmayandtr.» 

ibn Ebu Hatim diyor ki : Bize babam .. ibn Abbas'tan ( ..; ~~ ) 
un «kendisinden erlik suyu inmeyen ki§i» oldugunu nakletti. Bu konu
da yine ibn Ebu Hatim ger~ekten garib bir hactis rivayet etmektedir. 
~oyle kl: Bize Ebu Ca'fer Muhammed ibn Galib .. . ibn el-As'dan, -Ravi 
bunun Abdullah mt yoksa Amr m1 oldugunu bilmiyor- 0 ~a Hz. Pey
gamberden <<... bir efendi, nefsine hakim.>> a yeti hakkmda rivayet etti 
ki o, §Oyle dedi : «Hz. Peygamber sonra yerden bir §ey ald1 ve : uErlik 
orgam bunun gibi olan» buyurdu. 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize Ahmed ibn Sinan . .. Amr ibn As'dan 
nakletti ki o §Oyle demi§: uAllah'm yarat1klanndan, Zekeriyya Oglu 
Yahya (a.s.) hari~ bir giinahla kar§lla§mayan hie; kimse yoktur.>> Said 
ibn Miiseyyeb sonra cc. . . efendi ve nefsine hakim ... » ayetini okudu ve 
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yerden bir §ey alarak cc ( ..J ~~ ) tenasiil uzvu bunun gibi olandir.» 
dedi. (Burada) Yahya ibn Said el-Kattan ser~e parmagmm ucunu gO.S
termi§. Bu, mevkuf bir hadistir ve isnadi yukardaki merfU' hadisten 
sonra daha sihhatlidir. Hatta merfU' olan hadisin s1hhati de §iiphelidir. 
Allah Teala en iyisini bilir. . . 

Kad1 iyaz u~ifan adll eserinde §Oyle der: Allah'm Yahya (a.s.) y1 
ovmesi onun nefsine hakim olmasmdand1r. Degilse bazllarmm dedigi 
gibi §ehvetten kesilmi§ ya da erkeklik orgam olmadigmdan degil. Bu tiir 
sozler biiyiik miifessirler ve tenkidci alimlerce §iddetle reddedilmi§tir. 
Onlar der ki : . ccBu, bir aytp ve eksikliktir ki peygambere yaki§maz. Bu
nun manas1, olsa olsa r g~nah i§lemekten masl1ndur, §eklindedir. Yani 
sanki §ehvetten kesilmi§ gibi giinah i§lemez.» ~oyle de a~Iklanmi§tir : 
C<Nefsini §ehvetten ahkoyar,n, cckadmlara kar§I bir istek duymazdl.)) 

Bundan da anla§Ihyor ki kadmlarla temasa giicii yetmemek aslm
da bir eksikliktir. Fazilet kudretin bulunmasi, sonra da onun frenlenme
sidir. Bu; ya isa (a.s.) daki gibi bizzat kendisinin gayreti ile, ya da Yah
ya (a.s.) daki gibi Allah'm bundan miistagni kilmasiyla olabilir. ~ehvete 
sahip olup onun geregini yerine getiren ve §ehvetini tatmin etmek 
kendini Rabbi ile beraber olmaktan allkoymayan kimsenin derecesi ise 
en yiiksektir. Bu derece, Rasulullah (s.a.) m derecesidir. Hammlanmn 
~ok olmas1 onu Rabbma ibadetten allkoymaz, bilakis onlan korumak, i§
lerini gormek, kendileri ic;in kazanc; pe§inde ko§mak ve Allah'm hidaye
tine sebep olmak suretiyle o'nun Rabbma ibadetini artmrd1. ~ehveti tat
min berne kadar ba§kalan ic;in diinya lezzetlerinden ise de, Rasulullah 
(s.a.) i~in diinya lezzetlerinden degildi. Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu : 
ccSizin diinyamzdan ii<; §ey bana sevdirildi : Kadm, giizel koku ve gO
ziim nuru namaz.» 

Kad1 iyaz'm ifadesi budur ve bu ayetten maksad kadmlardan uzak 
oldugundan dolay1 degil de, nefsine hakim oldugundan dolay1 Yahya 
(a.s.) y1 ovmektir. 0 ve ba§kalan §Oyle diyor : Yahya (a.s.) fuh§iyat ve 
pisliklerden uzak ve ma'sumdur. O'nun bu durumu, kadmlarla evlen
mesine ve onlardan c;ocugu olmasma engel degildi. Hatta Zekeriyya 
(a.s.) mn duasmdan Yahya (a.s.) nm nesli oldugu anla§Illr. ~oyle dua 
etmi§ti: ccRabbim bana katmdan temiz bir nesil bah§et.)) Yani bana nesli 
ve soyu olan bir ~ocuk, bah§eyle. 

ccSalihlerden bir peygamber olmak iizere ... » kavline gelince bu, 
Yahya (a.s.) mn dogacag1 miijdesinden sonra o'nun aym zamanda pey
gamber olacagma i§aret eden ikinci bir miijdedir. Bu miijde, birinciden 
daha biiyiiktiir. Cenab-I Hakk'm Hz. Ml1sa (a.s.) nm annesine §U miijde
sinde oldug\} gibi : «~iiphesiz onu Biz sana dondiirecek ve peygamber 
yapacag1z.» (Kasas, 7) 
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Zekeriyya (a.s.) ou miijdeyi almca, ihtiyarhgmdan sonra kendin
den ~ocuk olacagma §a§maya ba§lar ve §oyle der : ((Rabb1m ben art1k 
iyice kocarm§, kanm da k1s1rken nasil oglum olabilir?n Melek de: ((Oyle, 
Allah diledigini yapar.n Allah'm emri boyle biiyiiktiir, hic;bir §ey O'nu 
aciz b1rakamaz, hic;bir i§ O'na biiyiik ve zor gelmez. Zekeriyya (a.s.) 
((Rabb1m (benden c;ocuk olacagm1 anlayabilecegim) bir alamet ver ba
na.>> dedi. «Alametin, i§aretten ba§ka §ekillerle insanlarla konu§maman
dlr.n biitiin uzuvlarm saglam ve diizgiin oldugu halde konu§amlyacak
sm, dedi. Sonra bu halde iken zikir, §iikiir ve tesbihi c;ogaltmay1 emre
derek : «Bununla beraber Rabb1ru c;ok an ve ak§am, sabah hamdet>> bu-
yurdu. , 

Bu konuda detayll bilgi in§aallah Meryem suresinin ba§mda tekrar 
gelecektir. 

42 - Hani melekler : Ey Meryem, ~i.ipb_esiz Allah seni 
sec;ip temizledi. Dunyalarm kadmlarmdan seni usti.in tuttu, 
demi~lerdi. 

43 - Ey ~1eryem, hu~u· ile Rabb1n1n divanma dur. 
Secdeye kapan. Ruku' edenlerle birlikte ruku' et. 

44 - Bbnlar sana vahyetmekte oldugumuz gayb ha
berlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalem
lerini atarlarken sen yanlarmda degildin. <;eki~irlerken de 
orada bulunmad1n. 

Hz. Meryem 

Bunlar, Allah'm kendilerine vaki' emri geregi, meleklerle Meryem'in 
konu§malanni haber vermektedir : ibadet ve takvasmm c;oklugu, ~erefi, 
her tiirlii kir ve vesveseden temiz olU§U sebebiyle bir de diiny·a kadmla
rma iistiinli.igi.inden dolay1 Allah Meryem'i sec;mi§tir. 
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Abdurrezzak diyor : Bize Ma'mer... Ebu Hureyre'den nakletti lti 
Rasulullah (s.a.) buyurdu: «Deveye binen kadmlarm en hayirllsi, Ku
rey§ }l;admland1r. Ku~uklugunde ~ocuga en merhametli, elinde olan §ey
lerde (mallarda) kocasmm haklarma son derece sayg11l olanlandir. im
ran klZI Meryem ise asia deveye binmemi§tir.>> Miislim dl§mda hadisi 
bu §ekliyle tahri~ eden olmami§tlr. Miislim bu hadisi Muhammed ibn 
Ra.fi ve Abd ibn Humeyd'den, onlar da Abdurrezzak'tan rivayet etmi§
lerdir. 

Hi§am ibn Urve babas1 kanallyla ... Ali ibn Ebu Talib'den rivayet 
eder ki, o §6yle demi§ : Rasulullah'I §Oyle soylerken i§ittim : «Onlann 
(israilogullanmn) kadmlanmn en hay1rliS1 imran k1z1 Meryem. (Ku
rey§'in) kadmlarmm en hayirliSI da Huveylid k1z1 Hadice'dir.l> 1 Hadisi 
Buhari ve Muslim de Sahihlerinde Hi§am'dan tahri~ etmi§lerdir. 

Tlrmizi diyor ki; bize Ebu Bekr ibn Zenceviyye ... Enes'den Rasu
lullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu nakletti: «Yeryuzundeki kadmlar
dan; imran k1z1 Meryem, Huveylid k1z1 Hadice, Muhammed (s.a.) k1z1 
Fatima ve Firavun'un kariSI Asiye sana yeter.)) 

t ibn Merduyeh, ~u'be kanahyla ... Muaviye ibn Kurra'mn babasm-
dan rivayet ediyor ki, Rasulullah (s.a.) buyurdu: ((Erkeklerden ~ok ki§i 
olgunluga erdi. Kadmlardan ise sadece §U u~u : imran k1z1 Meryem, Fi
ravun'un kariSI Asiye ve Huveylid k1z1 Hadice. Ai§e'nin diger kadmlara 
ustunliigu ise tiridin dig~r yemeklere iistiinlugu gibidir.)) 

Sonra Allah Teala meleklerden bahsediyor : Onlar Meryem'e; iba
deti, hu§U.'u, secde ve ruku'u ~ogaltmasm1, amelleri all§kanll'k haline 
getirmesini emrettHer. Bu §ekilde zorluklar ile kar§Ila§acaksa da iki dun
yada §am yuce olacakti. Allah'm ta~diri boyleydi. Bunun mukabilinde 
Allah onda e~iz kudretini ortaya ~Ikaracak, babas1z bir ~ocuk yarata
caktl, Allah Teala §oyle buyuruyor : 

«Ey Meryem hu§U.' ile Rabbmm divanma dur, secdeye kapan, ruku' 
edenlerle birlikte ruku' et.)) 

.;j _,:All ) hU§U' i~inde yap1lan ibadettir. ~u ayette de bu anlam-
da kullamlmi§tlr : 

<<Goklerde ve yerde olanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eger.l> 
(Rum, 26) 

ibn Ebu Hatim derki; bize Yunus ibn Abd'ill-A'Ia ... Ebu Said'den, 
o da Rasulullah (s.a.) dan rivayet etti ki Efendimiz §oyle buyurdu : 
«Kur'an'da kunut zikri ge~en her harf taattlr (ibadettir.) n ibn Cerir bu · 

(1) Bunari'nin lafn ~oyledir: Erkeklerden cok ki~i olgunluita erdi. Kadlnlardan ise sadece 
Firavun'un kar1s1 Asiye ve Hiiveylid'in kln-Hadice. Ai~'nin diiter kadlnlara iistiinlii~ii 
ise tiridin di~er yemeklere iistiinlii~ii gibidir. (Buhari, K. Bed'il Halk, IV, 194) 
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hadisi, ibn Lehia kanahyla Derrac'dan ~ivayet etmi§tir. Onun hadisi ise 
miinkerdir. 

Miicahid diyor ki : Meryem topuklan §i§inceye kadar k1yamda du
rurdu. Kumlt namazda uzunca durmaktlr. Ki o bunu Cenab-1 Hakk'm 
«Ey Meryem sen hu§U.' ile Rabbmm divamna dur.)) ermine uyarak yapi
yordu. Hasan ise burada kunut'u ibadet etmek anlamma alml§tlr. Buna 
gore mana §Oyle olacaktlr : «Rabbma ibadet et. Secdeye kapan, riiku' 
edenlerle birlikte riiku' et.)) 

Evzai §oyle der : Meryem mihrabmda k1yam, riiku' ve secde ederek 
o kadar durdu ki ayaklarma san su indi. Allah ondan raz1 olsun. 

Haf1z ibn Asakir Meryem'in terciime-i halinde zikrediyor. Muham
med ibn Yunus kanallyla ... Yahya ibn Kesir'den rivayet edildigine gore, 
0 «Ey Meryem hu§u' ile Rabbmm divamna dur, secdeye kapan .. )) ayeti 
hakkmda §oyle demi§tir : Meryem, gozlerine san su ininceye kadar sec
dede kaldl. 

ibn Ebu Diinya zikrediyor : Bize Hasan ibn Abdiilaziz ... ibn ~evzeb' 
. den rivayet etti ki, o §oyle demi§tir : Hz. Meryem, her gece guslederdi. 

Allah Teala, olay1 biitiin aftikhgiyla Rasuliine bildirdikten sonra 
o'na: «Bunlar, sana vahyetmekte (anlatmakta) oldugumuz gayb ha
berlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlar
ken sen yanlannda degildin. Qeki§irlerken de orada bulunmadm.)) bu
yuruyor. Bunlar olurken yanlarmda olup da gozlerinle gorerek etrafm
dakilere haber vermiyorsun. Bilakis bunlan; Meryem'e ht:ngisi kefil ola
cak da daha ~ok ecir ve miikafat kazanacak diye kur'a atl§lanm sanki 
sen orada haz1r ve §ahid olmu§sun gibi sana Allah bildirdi: 

ibn Cerir derki; bize Kas1m ... ikrime'den rivayet etti ki, §Oyle demi§ : 
Meryem'in annesi, Meryem'i §a§Irmi§ bir halde Musa (a.s.) nm karde§i 
Harun (a.s.) un oglu olan Kahin ogullarma gotiirdii. Onlar, o zaman 
Beyt el-Makdis'de §imdiki Ka'be koruyucularmm vazifesini yap1yorlard1. 
Onlara §fiyle dedi: 

«~u adak, i§te oniiniizde. Ben onu Beyt el-Makdis'e adad1m ve o be
nim k1zimd1r. Hay1zh olan (ya da kiz) kiliseye girmez. Onu evime geri 
gotiirmek de istemiyorum. (Onu ne yapayun?) '> 

Dediler ki: ccBu, imam1m1zm - imran namazda onlara imamhk 
ederdi- ve kurbanlanm1zm sahibinin kizidlr. )) 

Zekeriyya: <cO'nu bana verin. Zira teyzesi benim kanmd1r)) deyince 
onlar: Yok, buna gonliimiiz raz1 olmaz. Zira o, bizim imarmm1zm kizl
dtr, dediler. Sonunda Tevrat1 yazmakta olduklan kalemlerle kur'a atl§
tllar. Kur'a Zekeriyya (a.s.) a ~1kt1 ve Meryem'e o kefil oldu. 

ikrime, Siiddi, Katade, Rebi' ibn Enes ve ba§kalan bu kur'a i§ini 
§fiyle naklederler : 
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,,tJrdun nehrine girdiler ve Orada kur'a atl§tllar; kalemlerin,i atacak
lar; suyun akmttsma ragmen kimin kalemi bir yerde durursa o Meryem'e 
kefil olacaktl. Kalemlerini suya att1lar. Zekeriyya'mn kalemi haric; 
hepsini su allp goturdu. Hatta denir ki su akmtlsma kar§l kalem suyu 
yararak yukan dogru gitti. Butun bunlarla-birlikte Zekeriyya (a.s.) on
lann buyugu, efendisi, alimi, imam1 ve peygamberleri idi. Allah'm salat 
ve selam1 o'na ve diger peygamberlere olsun. 
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45 - Melekler demi~ti ki : Ey Meryem, Allah kendin
den bir kelimeyi sana miijdeliyor. Ach; Meryem oglu isa, 
Mesih'tir. Dunyada da, ahirette de, ~ari1 yiicedir. Allah'a 
yalan k1hnanlardand1r. 

46 - Be~iginde de, yeti~kinlik halinde de insanlarla 
konu~acaktlr ve salihlerdendir. 

47- Meryem dedi ki: Hey Rabbrm; bana birbe~er do
kunmaml~ken, benim nas1l c;ocugum olabilir? Melekler de: 
Allah, diledigini oylece yarabr ve bir ~eyin olmas1n1 dilerse. 
ona «01» der de oluverir, dediler. 

Hz. 1sa'nm Dog..t§U 

Bu ifade meleklerin Hz. Meryem'e, kendisinden unlu, ulu ve buyuk 
bir c;ocuk dogacag1 mujdesidir. Allah Teala buyuruyor: 11Melekler de
mi§ti ki: Ey Meryem, Allah kendinden bir kelimeyi, ol emriyle oluve
recek bir c;ocugu sana mujdeliyor.n Bu ayet; 11Allah sana, kendinden bir 
kelimeyi tasdik edici olarak Yahya'y1 mujdeliyor'' ayetinin tefsiridir. is
mi Meryem oglu isa Mesih'tir. Dunyada bu isimle me§hur olacak, mu'
minler kendini bu isimle bileceklerdir. 

Nic;in Mesih ad1 verildigine dair ac;1klamalar §oyledir : 
a - <;ok seyahat ettigi ic;in. 
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b - Ayaklar1 duzdu, ortalarmda r;ukur yoktu. 
c - Hasta olanlan meshettiginde Allah'm izniyle iyile§iveriyor

lardl. 
Babas1 olmad1g1 ir;in Hz. isa ayet-i kerime'de annesine nisbet edi

lerek «Meryem oglu isa» ·§eklinde amlml§tlr. «Dtinyada da ahirette de 
o'nun §am yucedir. Allah'a yakm k1hnanlardand1r.» Allah'm kendisine 
kitab, §eriat vermesi yanmda daha ba§ka ozellikleriyle dtinyada iken 
Allah katmda tistun bir dereceye ermi§ ve §am yuce olmu§tur. Ahirette 
de Allah katmda o'nun izin verdiklerine §efaat edecek ve Ulu'l-Azm pey
gamoerlerle birlikte Allah onun da §efaatini kabul buyuracaktlr. 

0 be§iginde de yeti§kin halinde de insanlarla konu§acak, ku~uklu
gunde, bir mucize ve peygamberligine alamet olmak uzere insanlan tek 
ve ortag1 olmayan Allah'a ibadete ~ag1racak, yeti§kinliginde Allah'm 
bu konudaki vahyi uzerine yine bu c;agny1 yapacaktlr. 0, sozunde ve 
amelinde salihlerdendir. O'nun ilmi dogru, ameli ise salihtir. 

Muhammed ibn tshak dedi: Yezid ibn Abdullah Ebu Hureyre'den 
rivayet etti ki RasUlullah (s.a.) §6yle buyurdu : 

«Hz. isa (a.s.) ve Cureyc'in arkada§mdan ba§ka hi~bir ~ocuk ku~uk
lugunde konu§maml§br.>> 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize Ebu Sakar Yahya ibn Muhammed, Ebu 
Hureyre'den rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu : «Hz. isa 
(a.s.), Cureyc zamanmda bir c;ocuk•ve ondan ba§ka bir c;ocuk haric; be
sikte iken hie; kimse konu§maml§br.>> 

Hz. Meryem _Allah'm bu mujdesini meleklerden aimca, Allah'a ya
kararak §6yle dedi : 

«Ey Rabb1m, bana bir be§er dokunmaml§ken benim nasll c;ocugum 
olabilir?>> 

Benim kocam yok, evlenmeyi de dti§tinmuyorum, kotu yolda degi
lim, Allah korusun zina da etmedim, o halde nasll ~ocugum olabilir? 

Bu sorunun cevab1 mahiyetinde, melek Allah'm buyrugunu §oyle 
nakleder: 

«Allah diledigini oylece yaratir.>> Allah'm emri b6ylece buyuktur. 
Hi~bir §ey O'nu aciz b1rakamaz. 

Zekeriyya (a.s.) nm kLSSasmda oldugu gibi «Allah diledigini oylece 
yapar.» denilmiyor da Hz. isa'mn yaratlld1gm1 a~1k~a ifade etmek uzere 
«Allah diledigini oylece yaratlr» buyuruluyor. Aynca bu hususu te'yid 
etmek uzere «Bir §eyin olmasm1 dilerse ona ol der, o da oluverir.» de
niliyor. Yani asla gecikmez, emrin hemen arkasmdan meydana gelir. Ni
tekim §U ayette de bu husus ifade edilmektedir : 

«Ve bizim emrimiz birdir, bir goz k1rpmas1 gibidir.» (Kamer, 50) 
Biz emrimizi bir kere veririz, asla ikilemeyiz. 0 §ey de hemen, goz ac;1p 
kapaymcaya kadar oluverir. 
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---- i Z A H I -----=--

Hilkat Hari.kaSl 

Allah diledigini i§te boyle yaratlr. 0, bir §eyin olmasma hukmedince, 
yani bir §eyi isteyince onu yaratlr. Burada ge~en emir kelimesi umur 
kelimesinin tekilidir. Kaza ise aslmda hiikiim verl}lektir. Kaza ta'biri; 
yok olanm varedilmesine ve var olanm yok edilmesine ili§kin ilahi irade 
i~in kullamhr. Buna kaza achnm verilmesinin sebebi; ili§tigi husU.Sun 
mutlaka meydana gelmesinden dolay1d1r. Genellikle bir i§ i~in kulla
ruhr. «Rabbm hukmetti ki. .. » ayeti de bu anlamdad1r. «0, §eye sadece 
ol der ve o da oluverir.» Olur yani yoktan meydana gelir. Ekseriyete 
gore bu ifade Allah'm muradm1 ger~ekle§tirme kudretinin temsilidir. 

' ( ... ) 
Her iki takdirde de bu cevabtan maksad; babas1z ~.ocuk yaratma

ya Allah Teala'mn gucunun yettiginin a~Iklanmasmdan ibarettir. Ba- . 
bas1z ~ocugun meydana geli§i, kendiliginden mumkun olan bir §eydir. 
irade ve ku.dretin ili§mesiyle ger~ekle§ebilir. Nas11 gerc;ekle§mesin ki; 
biz c;ogunlukla hayvanlann dogu§ yoluyla meydana geldiklerini goruyo
ruz. Farenin pislikten, yllanm koku§mU§ s~lardan, akrebin badru~tan 
(bir tur bitki), sinegin bakladan dogu§u gibi, daha buna benzer ~e§itli 
dogu§lar. Son derece uzak gortilecek §eylerin meydana gelmesi gibi. Bu, 
ilim §oyle dursun, zanm dahi gerektirmez. Miilkunun var olu§unun dog
ru haberi almd1ktan sonr~, onun s1hhatine kesinkes kani' olmak gerekir. 
Yukarda say1lan canlllarda ve benzerlerinde, maddenin mevcud olu§uri
dan sonra mumkun olma.smda ku§ku yoktur. Ancak bu bizim mevzuu
bahis ettigimiz hususa raci degildir, ~unku insamn ana maddesi iki ki
§inin menisidir. Babas1z ~ocuk dogumunda ise bir tek meni bulunmak
tachr veya hi~bir meni bulunmamaktad1r. Bu takdirde yaratlh§ · nas1l 
mumkun olur? sozu ise- hi~bir anlam ifade etmez. Bizim mezhebimize 
gore; varolu§ daha once bir maddenin bulunmasmt gerektirmez. Aksi 
dii§iiniilecek olursa; mes'ele zincirleme olarak devam eder. inkarc1larm 
mezhebine gelince; di§inin menisinin kendiliginden veya Allah'dan ba§
ka kimsenin bilemeyecegi bir durumla ona eklenen bir maddenin, insa
mn ilk maddesi olmas1 mumkundiir. Bunun uzak kar§1lanmas1 hi~ de 
onemli degildir. Ve bu gibi noktalarda bir fayda saglamaz. Kald1 ki Al
lah Teai~·nm meniden ba§ka bir maddeyi, mtni yerine ikame etmesi 
caizdir. Bundan hi~bir inuhal ·gerekmez. dormuyor musunuz insan tu
riinun ilk dogu§unda toprak, nas1l sperma yerine ikame edilmi§tir? ika
me edilen bu nesnenin rahmin dl§Inda olmas1 §artma bagh oldugu, rah
min ic;inde ikame edilmesinin ise· hic;bir beige olmadan mumkun olama
yacagi iddiasma gelince, bu a-c;ik ve doyurucu bir iddia degildir. Aksine 

Tefsir, C, IV, - F. 79 



1250 iBN KESIR (Ciiz: 3; Slire: 3 

ak1l imkan bak1mmdan iki konuyu birbirinden ay1rdetmez. Akhn bunlar 
arasmda gordugu fark ah§Ilana uymas1 veya uymamas1d1r ki; bu da 
bizim konumuzun di§mdadlr. (AlU.Si, Ruh el-Meani, III, 164) 

Babas1z (,(ocuk 

Adem'in topraktan halki, evlad-1 Adem'in sulb-i pederdeki tavr-1 
hllkatlerine muadildir, denebilir. Bu gun baz1 zooloji bilginlerinin se~
kinlerine gore; nutfedeki, yani genlerdeki hayat, nebati hayattlr. Medlu
lune nazaran da Adem'in arzdan bir nebati hayat ile ba§lami§ olmas1 
anla§Ilabiliyor. Bundan sonra, bunun hayvani hayata ve insani hayata 
bir ad1mda m1, yoksa bir ~ok ad1mlarda m1 g~tigini ilim denecek su
rette ta'yin edemeyiz. Bunlar §Uphelidir. Bunda muhkem olan nokta, 
Adem'in herhalde ilk h1lkati ne olursa olsun, onun o hilkatte insan ve 
Adem degil iken, ilk olarak bir insan bir be§er olmas1 ve ondan evvel 
nebat ve hayvan varsa da insan :t>ulunmamasi ve insamn bir «Ol» emri 
ile tekevvun etmesidir. ~u halde burada hem insan, hem hayvan, hem 
nebat nokta-i nazarmdan her birinin ilk tohumlan kendi cinslerinden 
olmadlgmi, onlarm her birinin de bir ilahi halk ile oldugunu ve bunlarm 
kadim ve ezeli olmad1klanm tasrih vard1r. Binaenaleyh insan, bir hay
van tohumundan olrnu§tur veya bir bitki tohumundan olrnu§tur, diye 
§Uphe etmek de mes'eleyi degi§tirmez. ilk insan yine bizzat mahluktur. 
Farzedelim ki Adem bir hayvandan dogmu§ olsun, bir hayvan veya flir 
bitki insan oluversin, bu da bir «ol» dan ba§ka bir §ey midir? Bilfarz ilk 
insan i~in; insan tohumu zaruri degildir demek degil midir? 0 halde 
bunlar da yaratma kanunu ve «ktin» emrinden ba§ka ilmi ve yakini bir 
kanuni mebde' yok iken, §U.phelere ko§ub da muhkemi b1rakmanm rna
nasi nedir? Daha sonra Ademin bir degil, bir ~ok farzedilmesi de mes'e
leyi degi§tirmez. Bilakis ornekleri ~ogaltlr. Lakin akll nokta-i nazarm
dan bir Adem'den fazlasi da zaruri ve muhkem degildir. Maamafih ne 
garibtir ki babas1z bir insan olmaz davasmda bulunanlar, bidayette bir 

· degil bir ~ok babas1z insanlar bulunduguna hukmetmek istiyorlar. Bu 
ise ilimde ve imanda muhkemi b1rak1p §Upheye ko§rnaktlr. ( ... ) 

i§te Allah'm mute§abih bir kelimesi ol~n isa'y1 boyle bir muhkem 
asia irca ile izah, ilmi imana baglayan bu muhkem ayetin sebeb-i nu
zulu; Necran'dan gelen H1ristiyan murahhas hey'etinin huzur-i risalet
teki mubahaseleri oldugunda mufessirler muttefiktirler. Binaenaleyh 
bu ayet once nassan ve ibaresi ile Hrristiyanlara, ikinci olarak ve i§aretle 
Yahudi vesaire'ye cevabd1r. Necran hey'eti, demi§lerdi ki; madem isa'
run be§erden bi:r babas1 olmad1g1 musellemdir, o halde Allah olrnas1 la
zim gelir. ~imdi bunlara kar§I buyuruluyor ki; isa'mn ve tasdik ettigi 
bilumum peygamberlerin getirdi~leri il~hi kitablar ve ezcumle Tevrat 
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ve incil mucibince Hz. Adem'in de be§erden bir babas1 olmad1g1 ma'hlm 
ve miisellemdir. Halbuki butun bunlann §ehadetiyle Adem ne Allah'tlr, 
ne de onun ogludur. l§te isa da t1pk1 onun gibi ne Allah, ne de onun 
ogludur. Allah, isa'mn babas1 degil, yaratam ve Rabb1d1r. isa ancak 
Meryem'in ogludur. Hak budur. Bunun hilat1 Tevrat ve incil'i ve isa'yi 
dahi tekzibdir. Burada tekzib edilmesi Iaz1m gelen noktalardan birisi, 
bu ifadenin H1ristiyanlara kar§I mucerred bir ilzam ifade eden bir ce
delden ibaret olmay1p, kat'i ilzam1 ifade etmekle beraber, hi~bir hata 
ihtimali olmayan burhani, muhkem bir hakk1, bir ezeli hakikat1 tesbit 
etmi§ olmas1d1r. Yoksa muharref incil'ler de isa'ya «Ibn Yusuf» nammm 
verilmesini tecviz eden H1ristiyanlara kar§I diger ilzamlar da yapilabi
l:irdi. Fakat bu bir hakk olmaz, isa'ya ve Meryem'e ve Yusuf'a bir bub
tan, bu da vicdanmda Meryem'i tasdik eden Allah Teala'ya bir kufro
lurdu. Bunun i9indir ki Allah isa'ya ancak «ibn Meryemn demi§tir. 
Ve bununla tanrmm oglu unvamru nefyettigi gibi, ibn Yusuf unvamm 
da nefyetmi§tir. Binaenaleyh bu hall sade bir hall-i ilzami degil, bir hall-i 
burhani oldugundan, yalmz Huistiyanlara cevab olmakla kalmay1p, 
bil-i§are Yahudilere vesair mupkirlere de cevabd1r. (Elmahh M. Hamdi, 
Hak Dini Kur'an Dili, II, 1118 - 1121). 

--· -ooo---

48 - o·na kit<:i.bl, h1kmeti, Tevrat'1 ve incil'i ogretecek. 
49 - O'nu israilogullanna peygamber olarak gonde

recek ve onlara ~oyle diyecektir: Ben size Rabb1n1zdan bir 
ayet getirdim. Ben, size Qamurdan ku~ gibi bir ~ey yap1p 
ona ufleyecegjm de, Allah'm izniyle hemen ku~ olacak. 
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Anadan dogma korleri ve abr~1 iyi edecegim. Allah'1n iz
niyle oliileri diriltecegim. Yediklerinizi ve evlerinizde sak
ladlklanniZl da size haber verecegim. Eger iman edenler
den iseniz, elbette bunda sizin i9in ayet vardrr. 

50 - Benden once gelen Tevrat'1 tasdik etmek ve 
size ·'haram kll1nanlann bir kism1n1 helal kllmak iizere 
Rabb1n1zdan size bir ayet getirdim. Artlk Allah'dan kor
kun ve bana itaat edin. 

51 - ~iiphe yok ki Allah; benim de Rabb1m, sizin de 
Rabbrmzd1r. Oyleyse O'na kulluk edin, dosdogru yol i~te 
budur. 

Allah Teala, meleklerin Hz. Meryem'e, oglu isa'mn miijdesinin bir 
tamamlayicisl olarak §Unlan soylediklerini haber vererek §6yle bu
yurur: 

Muhakkak ki Allah, ana kitab1 (yazmaYI) hikmeti - hikmet hak
kmda a~1klama Bakara suresinin 129. ayetinde ge~mi§ti.- Tevrat ve 
incil'i ogretecek. 

Tevrat Allah'm imran oglu Musa'ya, incil de isa (a.s.) ya indir
digi kitaptlr. , isa (a.s.) her ikisini de ezberlemi§ti. 

O'nu israilogullarma peygamber olarak gonderecek ve onlara §oyle 
diyecektir: Ben size Rabb1mz'dan bir ayet getirdim. Ben size ~amur
dan ku§ gibi bir §ey yap1p ana iifleyecegim de Allah'm izniyle hemen 
kU§ olacak. 

Hz. isa soyledigini yapml§tl: <;amurdan ku§ §ekli yapmi§, ana iif
lemi§ o da a~1k~;a herkesin gorebilecegi §ekilde Allah'm izniyle u~mu§
tu. Allah bunu Hz. isa'ya, onun Allah tarafmdan gonderildigine delalet 
etmek uzere mucize olarak vermi§ti. 

Anadan dogma korleri ve abra§I iyi edecegim, Allah'm. izniyle olii
leri diriltecegim. 

Alimlerden bir~ogu §6yle diyorlar : 
Allah her peygamberi zamammn insanlarma uygun gelecek bir 

mucize ile gondermi§tir. Mesela Hz. Miisa (a.s.) mn zamanmda sihir 
c;oktu ve sihirbazlar 'hurmet gi:irurdii. Allah o'na oyle bir mucize verdi 
ki gozleri falta§I gibi a~;1ldL Sihirbazlar §a§mp kaldllar. Allah katmdan 
verilmi§ bir mucize oldugunu anlaYinca da iman ettiler ve salih ki§iler 
oldular. 

Hz. isa da doktorlarm ve tabii ilimlerin reva~;ta bulundugu bir 
zamanda gonderildi. O'na da oyle mucizeler verildi ki, kimsenin yap-
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masi miimkiin degildi. ~eriatlan gonderen Allah, kendi peygamberini 
te'yid etmek uzere bunlan o'na vermi§ti. 

Hangi doktor cansiz §eyleri diriltebilir, anadan dogma korii ve 
abra§I tedavl edebilir? Kabrinde ha§redek rehin olan birini diriltebilir 
ki? ... 

Aym §ekilde Hz. Muhammed (s.a.) de fasahat ve belagat erbabmm 
biiyiik §airlerin zamanmda gonde:i-ilmi§ ve Allah'tan bir . kitabi, Kur'an'I 
getirmi§ti. Oyle bir kitab ki onun bir benzerini, ya da on suresinin bir 
benzerini, yahut bir tek suresinin benzerini getirmek iizere biitiin in
sanlar ve cinler toplansa, birbirlerine destek olsalar, yine de yapama
yacaklar. Qiinkii yaratiklarmm kelarm, Allah'm. kelamma asia benze
meyecektir. 

Halen yediklerinizi, yarm ic;in evlerinizde saklaJip biriktirdikleri
nizi size haber verecegim. Eger iman edenlerden iseniz, elbette bunda 
sizin ic;in size getirip haber verdigim §eylerde dogru olduguma delil 
vardir. 

Tevrat'tan benden once olanlan tasdik edici ve size daha once ha
ram kihnan bazi §eyleri helal kihei olarak. 

Bu ifade, Hz. isa'mn, Tevrat'm bazi hiikiimlerini kaldirdxgma de
lalet etmektedir. Alimlerden bir kiSmi da §oyle diyorlar: Hz. isa Tev
rat'tan hie; bir §eyi kaldirmami§, sadece c;eki§ip de ihtilafa dii§tiikleri 
ve hata ettikleri bazi §eyleri helal kllmi§, bu konulardaki kapahhgi 
ac;Iklami§tlr. Nitekim ba§ka bir ayette de §Oyle buyurulmaktadir : 

«Size ihtilafa dii§tiigiiniiz §eylerin bir kiSmim ac;Iklamak ic;in gel-: 
dim.» (Zuhruf, 63) Allah Teala en iyi bilendir. 

Rabbim'dan size soylediklerimin dogru olduguna delalet edecek 
bir ayet getirdim. Allah'tan korkun ve O'na itaat edin. ~iiphe yok ki 
Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbmizdir. Oyleyse O'na kulluk edin. 
Kulluk etmede, boyun egmede, sizinle benim aramda hie; bir fark yok
tur: Dogru yol i§te budur. 

--- i Z A H I -c------

Hz. Isa'nm israilogullarma yaptigi davetin bu §ekilde sona ermesi; · 
biitiin peygamberlerin davet metodunu ve yiice dinin ruhunda ve tabi
atmda miindemic; bulunan e§Siz hakikatlan ortaya koyar. 

Hz. Isa'mn dogumu ve bunun mahiyeti hakkmda ortaya c;Ikan 
§iipheler bizzat Hz. isa'mn lisam ile reddedilince, o hakikatlar husilsi 
ve §aheser bir mahiyet kazamyor. Ashnda o §iiphelerin hepsi, hic;bir 
peygamber devrinde asliyeti degi§meyen Allah'm dininden inhira.f ga
yesine ma'tuftu. 
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0; uBenden once gelen· Tevrat'1 tasdik ederek size yasak edilenle
rin bir k1sm1m helal k1lmak iizere ... » diyerek, ger~ek Mesihligin tabia
tlm ortaya koymu§ oluyordu. Hz. Milsa'ya inzal edilen Tevrat; o za-· 
mamn ihtiyac1 nisbetinde, i~timai hayatm, ozellikle Beni israil cemiye
tinin tanzimini gaye edinen, te§rii kaideleri ihtiva ediyordu. Ve o, be§er 
cinsinden sadece israilogullarma mahsus bir kitaptl. Tevrat, aym za
maneia Hz. Mesih'in risaletinin de dayanag1 idi. O'nun peygamberligi; 
Allah'm israilogullanna yasak ettigi baz1 §eyleri helal k1lmak gibi ba
sit degi§ikliklerle birlikte Tevrat'm biitiiniinii tasdik esasma dayam
yordu. Tevrat'ta baz1 §eylerin haram kllmmas1 keyfiyeti, Beni israil'in 
sap1kllk ve isyanlan sebebiyle kendilerine reva goriilen bir ceza idi ki, 
Allah; helal olan baz1 §eyleri haram etmekle onlar1 te'dib etm~ti ... 
Sonra Allah'm hudutsuz iradesi, Mesih Aleyhisselam vas1tas1 ile Beni 
israil'e merhamet etmeyi dHedi ve yasak ettigi baz1 §eyleri onlara helal 
k1ldl. 

i§te buradan anla§Illyor ki din, be§er hayatmm tanzimi i~in te§rii 
kanunlan da tazammun eder. Dinin gayesi sadece ahlak1 giizelle§tir
mekten, vicdani §Uuru uyand1rmaktan, ibadet ve inanc;tan ibaret de
gildir. Boyle bir din olamaz. Din, Allah'm insanoglu i~in tesbit ettigi 
bir hayat program1d1r. insan hayatlm yaratlcmm yoluna baglayan ve 
Allah'm kudret eliyle cizilen bir hayat nizam1d1r. 

tmani akidenin; ibadet yolundan, ahlaki degerlerderi ve ilahi §e
riata uygun olan biitiin dinlerde cemiyet nizamm1 hedef alan kanun
lardan aynlmas1 miimkiin degildir. Bu esaslardan herhangi birinin 
aynlmas1, hayat sahasmda ve ruhlarda goriilmesi arzulanan ilahi aki
denin biitiin te'sir ve fonksiyonunu tamamen yok eder. Ve bu durum; ' 
Allah'm murad etmi§ oldugu, kendi yolunun tabiatma, ruhuna ve ta
savvuruna tamamen aykmd1r. 

i§te, Hlristiyanllgm ba§ma . gelenler de, bundan ba§ka bir §ey de
gildir. Bir taraftan ~e§itli tarihi sebepler, diger taraftan son din gelene 
kadar muvakkat bir zaman i~in gonderildigi halde, kendi zamamm 
da a§arak ya§amaya devam etmesi, bu hakikatten uzak, kotii manza
rayi meydana getirdi. Dinin, te§rii kaideleri tazammun eden cemiyet 
nizarmna ait cephesi ile, ·taabbudi, ruhi ve ahlaki kaideleri ihtiva eden 
cephesi tamamen birbirinden aynd1r. Yahudilerle Hz. isa ve havarileri 
arasmda, derin bir dii§manllk peyda oldu ve bu dii§manllk isa (a.s.) 
dan sonraki nesiller arasmda da varhgm1 kaybetmedi. i§te bu durum, 
cemiyet hayatm1 esas alan kanunlar tazammun eden Tevrat'la ruhi ve 
ahlaki giizelligi saglayacak olan hususlar1 ihtiva eden incil arasmda 
derin bir aynhk meydana getirdi. Halbuki bu te§rii kaideler de muvak
kat bir zamana ve muayyen bir insan cemiyetine mahsus olan §er'i 
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nizamd1. BiitUn be§eriyete §amil olan ebedi §eriatm geli§i de Allah'm 
takdirinde gi~leniyordu. 

Bir ger~ektir ki; bugiin H1ristiyanhk §eriatsiz, kuru bir inan~ de
rekesine dii§mii§tiir. Bunun i~indir ki; kendisine inanan ihsanlarm 
hayatlarma, ic;timai miinasebetlerine §ekil ve yon verememektedir. i~
timai hayata yon vermek; biitiin varhg1, ozellikle insan hayatlm ve 
onun varhk alemindeki mevkiini ac;1klayacak i'tikadi bir tasavvuru 
icabettirir. Ahlaki degerleri ve taabbiidi nizailll gerektirir. Sonra da 
bu ahlaki degerlere, taabbiidi nizama ve i'tikadi tasavvura istinad ede
rek cemiyet hayatlm tanzim edec.ek ka:nunlar kiilliyatm1 gerektirir. 
Dinin ortaya koydugu bu saglam terkib; ic;timai nizamm temel unsuru
dur. 0 ic;timai nizamm, inkar edilemeyen garantileri ve ma'lum sebepleri 
vard1r. isa dininde ma'lum aynhk ve ihtilaf ortaya ~1kmca artlk Mesih'
lik, be§eri hayata §amil bir nizam olmak iimidini kaybetmi§ti. Neticede 
kendi tabilerini; hayatlannda, ameli degerleri ile ruhi degerlerinin ara
Slm ay1rmaya mecbur etti. Halbuki ic;timai ya§ayi§m istinadgahi olan 
cemiyet nizam1, bu iki esasa dayamrd1. Ve bu yegane yolun tabii kai
desinden aynlan ic;timai nizamlar, muallakta sallanmaya mahkum ol
du ... Birbirini nakzeden sakat esaslarda dalgalanmaya mecbur oldu ... 

Bu hal, be§er hayatmda basit bir mesele degildir. insanhk tarihi 
i~in de kiic;iik bir hadise nazanyla bak1lamaz. Muhakkak ki, o bir mu
sibettir; biiyiik bir musibettir. Sap1khk, §a§kmhk, ~oziilme, dag1lma ve 
bugiinkii maddi medeniyeti allak bullak eden belalar fl§klran bir niu
sibet ... Din olarak H1ristiyanllg1 kabul eden memleketlerde de, ken
dileri Mesihi olmad1klan halde, Mesihi olduklanm iddia edenlerden pek 
de farkh bir i'tikatta olmayan beldelerde de durum, maalesef budur. 
<;iinkii · dinin te§rii kaideleri yok edilmi§ ve ic;t imai nizam da esas da
yanagml kaybetmi§tir. Halbuki Hz. isa'mn getirdigi §ekliyle, din is
mine hak kazanan her dinin tabiatmda oldugu gibi, Mesihilik de, bir 
hayat nizam1d1r .. . Te§rii kanunlar silsilesidir ... Yaratan hakkmdaki 
i'tikadi tasavvurdan ne§'et eden bir esastlr ... Ve bu tasavvura istinad 
eaen ahlaki k1ymet1er kiilliyatld1r ... Bu §iimullti ve mutekamil daya
naklar olmaymca, Mes1hllik de olmaz; mutlak manada din de olmaz .. _ 
Bu ihatah payandalar olmaymca, be§er ruhunun ihtiyac;lanna cevap 
verecek, hadiseleri degerlendirecek, be§eriyetin hayalini ve n1hunu Al
lah'a dogru yiikseltecek olan insani hayatm ic;timai nizam1 da olmaz ... 

i§te bu hakikat, Hz. isa'nm §U soztiniin ihtiva ettigi mefhumlar
dan biridir : 

HBenden once gelen Tevrat'1 tasdik ederek, size yasak edilenlerin 
bir ktsmtm helal lnlmak tizere ... >> 

Bir hakikatl teblig etmek ic;in soylenen bu soz, en biiyiik hakikate 
istinad eder : ~tiphe kabul etmeyen tevhid hakikatine ... 
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«Size Rabb1mzdan bir ayet getirdim. Artlk Allah'dan korkun ve 
bana itaat edin. ~tiphe yok ki, Allah benim de Rabb1m, si.zin de Rabbi
mzdlr. Oyleyse O'na kulluk edin. Dogru yol, i§te budur.» 

Hz. isa, Allah'm gonderml§ oldugu btittin dinlerin istinad ettigi 
i'tikadi tasavvurun hakikatini ilan ediyor; gostermi§ oldugu mucizeler, 
kendi canibinden degildir. 0, bir be§erdir. Buna kadir degildir; btittin 
bunlan, en btiytik . kudret sahibi olan Allah'dan getirmi§tir. Hz. isa, 
ilk olarak Allah'dan korkmaya ve Rasultine itaate davet ediyor. Sonra 
da Allah'm; hem kendisinin, hem . de btittin mahlukatm Rabbi oldugu
nu ilan ediyor. Kendisinin bir ilah degil, sadece aciz bir kul oldugunu 
soyltiyor. insanlan 0 yegane Ma'buda ibadete c;agmyor. Allah'tan ba§
ka hie; kimseye kulluk yapmamalanm teblig ediyor. Sozlerini de; Al
lah'm birligini ve O'na ibadet etmeyi, Rasultine ve getirmi§ oldugu ni
zama itaat etmeyi ihtiva eden §U olmez hakikatle mtihtirltiyor. · 

«Dogru yol, i§te budur ... >> 

Oyleyse diger yollar, sap1khk ve hakikatten inhirattlr ... Boyle bir 
yol da hie; bir zaman din vasfma lay1k olamaz. (Fi Zllal'il-Kur'an, II, 
289- 292) 

--~oOo---
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52 - isa onlarm inkarlarm1 sezince; Allah ugrunda 
yardrmcllarrm kimlerdir? dedi. Havariler : Biziz Allah'1n 
yardrmc1lan, Allah'a iman ettik. Sen de $8.hid ol ki, biz 
muhakkak muslumanlanz, dediler. 

53 - Ey Rabb1m1z indirdigine iman ettik. Ve Peygam
berinin ard1nca gittik. Bizi ~ahid olanlarla beraber yaz. 

54 - Hile yaptilar~ Allah da onlan cezaland1rd1. Ve 
Allah, hile yapa.nla.nn cezas1n1 en iyi verendir. 

Allah Teala buyuruyor ki; 

isa ( a.s.) onlarm ktiftir. ve dalalet tizre kalmaya niyyet ve azmet
tiklerini hissedince : Allah ugrunda yard1mc1lanm kimlerdir? dedi. Mti-
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cahid buray1 «Allah'a giderken bana kim uyacak?l) §eklinde anlarken, 
Siifyan el-Sevri ve ba§kalan da «Allah ile birlikte benim yarchmcllanm 
kimlerdir?>> §eklinde anlami§lardir. Miicahid'in kavli akla daha yatkm 

I • 

gelmektedir. Burada maksad1 herhalde: «<nsanlan Allah yoluna da-
vette bana yard1mc1 olacak kimlerdir?l) olsa gerektir. Nitekim Rasu
lullah (s.a.) da hac mevsiminde hicretten once §oyle buyurdu: Rabbl-
mm soziinii tebllgde bana yard1m edecek kimdir? Muhakkak ki Kurey§, 
Rabb1mm soziinu tebllg etmemi engelliyor. 

Nihayet Ansar'1 buldu; Rasulullah'l korudular, yard1mc1 oldular. 
0 da onlann yanma hicret etti. Siyah deriliye, k1rm1z1 deriliye, herkese 
kar§l o'nu korudular. . 

Aym §ekilde Hz. !sa ( a.s.) ya da israilogullarmdan bir grup icabet 
ederek ona iman ettiler, yard1mc1 oldular ve Allah'm kendisine inzal 
buyurdugu nuJOa uydular. 

i§te bunun i~in Allah Teala onlardan bahsederek §oyle buyuruyor: 
«Havariler: Biziz Allah'm yardimcilan. Allah'a iman ettik. Sen de 

§ahid ol ki, biz muhakkak miislumanlanz, dediler. Ey Rabb1m1z indirdi:-
J gine iman ettik. Ve peygamberin ardmca gittik. Bizi §ahid olanlarla 

beraber yaz, dediler.» 
. Havari: Yard1mc1, demektir. Nitekim Rasulullah (s.a.) Hendek mu

harebesinde insanlan yard1ma ~agmnca, Ziibeyr hemen icabet etmi§; 
sonra tekrar onlan yard1ma ~aglrmi§, yine Ziibeyr ko§mU§tu. Bunun 
uzerine Rasulullah (s.a.) ; , 

«Her peygamberin bir havarisi vardlr. Benim havarim de Ziibeyr'
dir.» buyurmu§lardL 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize Ebu Said el-E§ecc ... ibn Abbas'dan ri-
vayet etti ki o, . 

«Bizi §ahid olanlarla beraber yazn ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: 
«Bizi Muhammed (s:a.) ummeti ile birlikte yaz.» demektir. Bu ha

disin isnad1 ceyyiddir. (iyidir.) 
Sonra Allah Teala, israilogullanndan haber vererek §oyle buyurur: 
Havariler ona yard1m ettigi s1rada, yahudiler !sa (a.s.) y1 oldiirmek, 

ona kotiiluk yaprnak ve asmak istediler, zamamn kralma aleyhinde 
laflar ettiler. 0 da kafirdi. Bir adam var; insanlan sap1ttmyor, krala 
itaattan ahkoyuyor, tebeay1 par~ahyor, baba ile ogu~un arasm1 a~1yor, 
gibi yalanlar uydurdular. ·Hatta onun kotii bir kadmm oglu olduguriu 
bile soylediler. Boylece k!ah Hz. !sa (a.s.) aleyhine tahrik ettiler. 0 P.a 
Hz. fsa'Yl yakalay1p hakkmdan gelecek ve onu asacak adamlanm gon
derdi. Hz. fsa'mn evini sanp onu ele ge~irdiklerini zannettikleri s1rada 
Allah Hz. !sa (a.s.) ·Yl onlarm aralarmdan ~ekip kurtard1 ve evin tava
mndaki bir· delikten goge ~ekti. Evde Hz. !sa ile bulunan bir -adam1 
Allah, H~ fsa'ya 'Qenzetti. Onlar da karanhk eve girince gece karan-
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h~mda o adam1 Hz. isa (a.s.) zannederek yakalad1lar, hakaret ettiler 
ve astllar, ba§ma da diken koydular. (tac gibi). i§te bu, Allah'm onlara 
bir hilesidir. Allah peygamberini onlann arasmdan kurtarnu§, onlan 
dald1kla~1 sap1khgm ic;inde blraknu§tlr. Onlar arad1klanm ele gec;irdik 
zannetmi§lerdir. Halbuki Allah, onlarm kalplerine Hakk'a kar§l bir 
inad koyuvermi§ yaptlklan sebebiyle de ha§re kadar onlardan aynlma
yacak bir horluk ve alc;akh~ onlara vermi§tir. i§te bu sebeple Cenab-1 
Allah: 

«Hile yapt1lar, Allah da onlan cezaland1rdl ve Allah bile yapan
lann cezasm1 en iyi verendir.» buyuruyor. 
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55 - Hani Allah demi$ti ki : Ey Isa, seni oldurecek 

olan Benim. Seni kendime yukseltip kald1racak, seni ka
firlerin ic;inden tertemiz c;lkaracak ve sana tabi olanlan 
klyamet gunune kadar kiifredenlerden usttin tutacak da 
Benim. Sonra donu~unilz yaln1z Banadlr. Aynhga dli$tli
gunuz konularda araruzda Ben hukmedecegim. 

56 - Kufredenleri de dunya ve ahirette ~iddetli aza
ba ugratacag1m. Onlann hic;bir yardlmc1lan yoktur. 

57 - Iman edip salih amel i~leyenlere gelince; onla
nn miikafatlan odenecektir ve Allah zalimleri sevmez. 

58 - i~te bunlan sana; ayetlerden ve hikmet dolu 
K ur' an' dan okuyoruz. 

Hz. isa'nm Sonu 

Miifessirler : ((Ey isa seni oldiirecek olan Benim. Seni kendime 
yiikseltip kald1racak . .. da Benim.>> ayetinde ihtilflf etmi§lerdir. 
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Katade ve ba§kalan: Bu ayette takdim- te'hir vard1r. «Seni once 
kendime yiikseltip kaldiracak sonra seni oldiirecek olan da Benim>) 
demektir, diyorlar. Ali ibn Ebu Talha; ibn Abbas'tan nakleder ki 
( ~ _,:..._;1 ) kavli seni oldiirecegim, demektir. 

Muhammed ibn ishak diyor ki, aleyhinde soz soylenmeyen biri 
Vehb ibn Miinebbih'den rivayet etti ki o §oyle demi§: Allah (c.c.) Hz. 
isa (a.s.) y1 kendine yiikselttiginde giindiiz ii~ saat oldiirmii§tii. 
· ibn ishak diyor: Hiristiyanlar Allah'm Hz. isa'Yl yedi saat oldiiriip 

sonra dirilttigini iddia ediyorlar. ishak ibn Bi§r idris kamillyla Vehb 
ibn Miinebbih'ten nakleder ki; Allah O'nu ii~ gun oldiirmii§, sonra di
riltmi§, ondan sonra da yiikseltip kaldirmi§tlr. 

Ancak bu soz delillendirilmeye muht~~tir. 
Varrak diyor ki «Seni diinyada oldiirecegim)) ama bu Olme bildigi

miz oliim degildir. 
ibn Ciireyc de Allah'm Hz. isa'yt oldiirmesi o'nu kendine yiikseltip 

kaldirmasidir, der. 
Bir~oklan da §Oyle derler: Burada oliimden maksad uykudur. Ni

tekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur : 
«O'dur, geceleyin sizi kendinizden ger;iren.)) (En'am, 60) 
«Allah, oliim arunda, ruhlan allr. Olmeyenin ise uykusunda.» (Zii

mer, 42) 
Rasulullah (s.a.) da uykudan uyand1gmda; 11Bizi oldiirdiikten son

ra dirilten Allah'a h~mdolsun ha§r (dirilip gidilecek yer) O'nadir.)) 
derdi. 

Allah Teala §oyle buyurur : 
«Kiifretmeleri ve Meryem'e biiyiik iftirada bulunmalarmdan ve 

((Allah elr;isi Meryem oglu isa Mesih'i oldiirdiik.)) demelerinden. Oysa 
O'nu Oldiirmediler ve asamad1lar. Ancak onlara isa'ya benzer gosteril
di. O'nun hakkmda ihtilafa dii§erler. O'ndan yana §iiphe ir;indedirler. 
Bu husustaki bilgileri ancak zanna dayanmaktan ibarettir. O'nu ger
c;ekten oldiirememi§lerdir. Bil'akis Allah o'nu kendi katma yiikseltmi§
tir. Allah Aziz'dir, Hakim'dir. Kitab ehlinden hit; kimse yoktur ki, Olii
miinden once o'na inanacak olmasm. 0 da k1yamet giinii aleyhlerinde 
§ahid olacaktir.>> (Nisi , 156- 159) 

Bu ayetin ( .:; rJ.:.i :r ) 110liimiinden once)) k1smmdaki zamir 
Hz. isa'ya racidir. Bu hn1de mana §Oyle oluyor: ((Ehl-i kitab Hz. isa'
nm oliimiinden once kendisine iman edecektir. ilerde de a<;1klanacag1 
iizere Hz. isa k1yametten once yeryiiziine .indiginde biitiin ehl-i kitab 
kendisine inanacaktu. Zira Hz. isa o zaman cizye koyacak ve islam'
dan ba§ka bir din kabul etmeyecektir. 

· ibn Ebu Hatim diyor ki: bize babam ... Hasan'dan rivayet etti ki o, 
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«Seni oldurecegim ... >> ayeti hakkmda §U ac;Iklamada bulunmu§tur: .Bu
ras!, «Seni uyku olumu ile oldurecegim, yani uyutacag1mn anlaminadir 
ki, Allah Teala Hz. tsa'y1 uykuda iken goge kaldtrmt§tir. 

Hasan diyor ki: RasUlullah (s.a.) yahudilere §Oyle dedi: «Muhak
kak ki tsa olmedi. 0, k1yamet gununden once size donecektir.» 

Kafirlerin ic;inden, seni semaya kald1rmak suretiyle tertemiz «;I
karacak ve sana tabi olanlan ktyarnet gunune kadar kufredenlerden 
iistun tutacak da Benim: 

Boyle de olmu§ ve Mesih (a.s.) goge yukseltilince, arkada§lan ken
disinden sonra muhtelif ftrkalara aynlmi§lardtr. Onlardan bir k1sm1 
Allah'm o'na gondermi§ oldugu dine, o'nun Allah'm , kulu ve elc;isi, 
Meryem'in oglu olduguna inantrken, baztlan ileri giderek o'nun, Al
lah'm oglu oldugunu soylediler. Bir ba§ka grup «0, Allahtir.», ba§ka
lari da «0, uc;tin uc;unctisudur» dediler. Allah butun bu gruplarm soz.,. 
lerini Kur'an'da naklederek hepsini reddetmi§tir. 

Htristiyanlar bu §ekilde yakla§Ik uc;yuz sene devam ettikten sonra,. 
Konstantin ad1 verilen bir Yunan krah c;tkti ve htristiyan dinine girdi. 
O'nun bir filozof oldugu ve h1ristiyanhg1 bozmak ic;in bu dine girdigi 
soylenir. Bilgisizliginden bu dine girdigi de soylentiler arasmdad1r. ~u 
kadar var ki Konstantin, Mesih'in dinini degi§tirip tahrif etti, artlr
malar, e~iltmeler yapti. Budin ic;in kanunlar koydu ve buyuk emaneti 
(Papahk?) -~i aslmda a§agthk bir hainlik idi- koydu. O'nun zama
nmda domuz eti helal saytldi. Doguya dogru namaz k1lmaya ba§lad1lar, 
kiliseleri resimlerle stislediler. Mesih'in i§ledigini ·zannettikleri bir gu
nah 'sebebiyle orucu on gtin artlrdtlar. Boylece Mesih'in dini «Kons
tantin dini» oldu. Bununla beraber Konstantin oniki binden fazla ki
lise, manastir ve ibadet yeri yaptirdi. Kendi adtyla bilinen §ehri !mrdu, 
kraliyet ailesini yeni dine soktu. . 

Bu §ekilde h1ristiyanlar yahudilerden ustun oldular. Allah da 'onlan 
yahudilere kar§I kuvvetli ktld1. Her ne kadar hepsi kafir iseler de, bun
lar (htristiyanlar.) yahudilere gore Hakk'a ve gerc;ege daha yakm 
idiler. 

Allah, Muhammed (s.a.) i elc;i olarak gonderince o'na iman eden
ler bu imanlanyla Allah'a, meleklerine, kitaplanna ve peygamberlerine 
gerc;ek bir §ekilde inanmi§ ve yeryuzundeki butun peygamberlere uy
mu§ oluyorlardl. Zira ademoglunun efendisi, peygamberlerin sonuncu
su ve kendilerini btitun gerc;ek dinleri tasdike c;agtran o ummi pey,. 
gamberi tasdik etmi§ oluyorlardl. Onlar daha on~e gec;en butun pey
gamberlere, onlarm dini ve yolu uzere olduklanm zanneden kendi um
metlerinden daha laytktlrlar. Zira o peygamberlerin ummetleri pey
gamberlerinin getirmi§ olduklarl gerc;ekleri degi§tirip bozmu§lardl. 

Boyle olmasa bile Allah, Muhammed (s.a.) arac1h~yla gondermi§ 
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oldugu hak diniyle diger biitiin peygamberlerin getirdiklerini ortadan 
kaldirmi§tlr. Bu hak din, k1yamete kadar ne degi§tirilebilecek ne de 
_bozulabilecektir. Diger biitiin dinlere ustiin olarak devam edecektir. i§-
te bunun i¢in Allah bu dine uyanlara yeryiiziiniin dogusunu, batlsm1 
ac;acak, onlar da boylece biitiin memleketleri fethedecekler, biitiin dev
letler onl:ira yakla§acak (boyun egeceklerdir), Kisralan ezecekler, kay
serlere galib gelecekler, hazinelerini ele gec;irip Allah yolunda harcaya
caklardir. Allah Teala peygamberine bunlan §Oyle haber veriyor: 

«Allah ic;inizden iman edip salih amel i§leyenlere va'detti ki; onlar
dan oncekileri nas1l halef k1ld1 ise onlan da yeryiiziine halef kilacak 
ve onlar ic;in begendigi dini femelli yerle§tirecek, korkularml emniyete 
c;evirecektir.» (Nur, 55) 

Hz. Muhammed'e iman edenler aym zamanda gerc;ekten Mesih'e 
iman etmi§ olduklanndan, ~am diyanm hiristiyanlardan ahp onlan 
Rum memleketine siirdiiler. Onlar da kendi §ehirleri olan Konstanti
niyye'ye s1gmd1lar. islam ve miisliimanlar k1yamete kadar onlardan 
iistiin olarak devam edeceklerdir. RasUlullah (s.a.), sonunda miislii
manlarm mutlaka Konstantiniyye'yi fethedeceklerini, ma!lanm gani
met olarak a1acaklanm, Rumlan oldiireceklerini -hem de oyle bir ol
diirme (ve katliam) ki insanlar ne once boyle bir '§ey gordiiler, ne de 
daha sonra bir benzerini gorecekler- haber vermi§tir. Bu konuda miis
takil bir ciiz' (risa.le) topladun. 

i§te bunun ic;in Allah Teala : 
«Sana tabi olanlan k1yamet giiniine kadar kiifredenlerden iistiin 

tutacak da Benim. Sonra (K1yamet giiniinde) donii§iiniiz yalmz Ba
nadir. Aynhga dii§tiigiiniiz konularda aramzda Ben hiikmedecegim. 
Kiifredenleri de diinya ve ahirette §iddetli azaba ugratacag1m. Onlarm 
hic;bir yard1mc1lan da yoktur.» 

Gerc;ekten Allah TeaH\ boyle de yapmi§ ve gerek yahudilerden Me
sih'i inkar edenlere, gerekse hiristiyan oldugu halde Hz. fsa hakkmda 
ileri giden ve (o'nu ilah derecesine c;1karanlara) diinyada oldiiriilme, 
esir edilme, mallanmn ellerinden almmas1 ve si.irgiin §eklinde azab 
etmi§ti. Onlarm ahiretteki azablan ise elbette daha §iddetli olacaktlr. 
«0 giinde onlan Allah'a kar§I koruyacak birisi de yoktur.» (Ra'd, 34) 

«Iman edip amel-i salih i§leyenlere gelince, onlarm mukafatlan 
diinyada nusret ve zafer, ahirette de yiice cennetlerle eksiksiz olarak 
Odenecektir. Allah zalimleri sevmez.» 

«i§te bunlan sana, ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan oku
yoruz.» 

Ey Muhammed fsa (a.s.) run durumu, dogumunun ba§langiCma 
dair sana bu anlathklanm1z, Allah'm sana vahyedip de Levh-i mah~ 
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fuz'dan indirdiklerinden ve sana soylediklerindendir. Bunda asla §tip
he yoktur. Meryem suresinde de §Oylece buyuruyor : 

«i§te hakkmda §iipheye dii§tiikleri Meryem oglu isa hak soze gore 
budur. 

Ogul edinmek Al!ah'a asla yaki§maz, 0 miinezzehtir. Bir i&in olma
smi istedi mi one. sadece «Oln der. 0 da oluverir.» (Meryem, 34- 35) 

------ i Z A HI-----

«Ey isa, .Seni dldiirecek ve kat1ma yiiceltecegim.» ibn Ebu Hatim, 
Katade'den nakleder ki; o §Oyle demi§tir: Burada takdim v~ te'hir 
vard1r .. Yani seni katlma yiiceltecek ve camm alacag1m, demektir. Bu 
te'vil ayetin zahirinin; ba§ka ayette tasrih edilmi§ olan me§ht"!r a~lk
lamaya aykm olmasmm ortaya ~1kard1g1 te'vil yollarmdan birisidir. 
Hz. Peygamberin de buyurdugu gibi Hz. isa olmemi§tir ve k1yametten 
once sizin yammza donecektir. ikinci te'vil ise §Oyledir : Burada kasto
lunan; Ben senin ecelini tamamlayacag1m ve hemen seni oldiirecegim, 
seni oldiireceR birini iizerine musallat etmeyecegim, demektir. Te'vil
deki ifade; Hz. isa'mn dii§manlardan veya o'nun camm almak isteyen 
dii§man yerine kaim ki§ilerden korunacagmdan kinayedir. <;iinkii bu 
yorum, Allah Teala'nm isa'mn siiresini tamamlatacagm1 ve hemen 
o'nun camm alacagm1 gerektirmemektedir. U~iinciisii, bu ifadeden mak
sad; seni tutup §ahsml yerden kald1racag1m. Bu te'vil; mah odemek, 
tutup kald1rmak a.nlammdan ahnml§tlr. Dordiincii te'vil §Oyledir: Bu
radaki vefattan maksad; uykudur. Uyku ile oliim karde§tir. Biri digeri
nin yerine kullamhr. Rebi'den rivayet edildigine gore Allah Teala, Hz. 
isa'ya nfk He muamele etmek i~in uyurken gokyiiziine ~1karm1§tlr. Bu 
ve onceki sozler Hasan'dan da rivayet edilmi§tir. Be§inci te'vil §oyledir: 
Buradaki ifadeden maksad; Ben seni cam ahnmi§ gibi kilacag1m, de
mektir. <;iinkii Hz. fsa'nm goge ~ekilmesi buna benzemektedir. Altmc1 
te'vil §Oyledir : Ayetten maksad; ruhunu ve bedenini alarak seni kal
diracagim, demektir. Bu takdirde seni kendime yiiceltecegim ifadesi on
cekinin yorumu gibi olmaktad1r. Yedinci te'vil §Oyledir : Oliimden mak
sad Hz. isa'mn melekuta ula§masma engel olan §ehvet gii~Ierinin ol
mesidir. Sekizinci te'vil §Oyledir : Bundan maksad; senin amelini kar
§Ilayacagim, demektir. Bu §ekillerin hi~birisi uzak say1Imaz. Ozellikle 
sonuncusu. Denildi ki; ayet zahirine hamledilmi§tir. ibn Cerir, Vehb 
ibn Miinebbih'den tahric; eder ki o §Oyle demi§tir: Allah Teala giin
diiziin ii~ saatligine Meryem oglu isa'nm camm almt§ ve sonunda o'nu 
kendi katma yiikseltmi§tir. Hakim'in Vehb ibn Mtinebbih'den tahricine 
gore; Allah Teala Hz. isa'mn yedi saatligine camm alml§, sonra dirilt-
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mi§tir. Hz, Meryem onii~ ya§mdayken isa'ya hamile kalrm§, Hz. isa 
otuzii~ ya§mdayken goge ~ekilmi§, annesi de o'nun goge ~ekilmesinden 
alt1 sene sonra vefat etmi§tir. Bu konuda ibn Abbas'tan zay1f bir riva
yet varid olmu§tur. Kurtubi'nin dedigi gibi sahih olan, Allah Teala'mn 
Hz. isa'y1 uyutmadan ve oldiirmeden goge ~ekmi§ olmasidir. Taberi'nin 
tercih ettigi gorii§ bu oldugu gibi, ibn Abbas'tan sahih olarak nakledi
len rivayet de budur. ibn ishak, Allah Teala'nm yedi saatligine isa'mn 
camm ald1g1 hikayesini ise hiristiyanlarm iddias1 olarak zikreder. HI
ristiyanlarm bu konuda tiiyler iirpertici sozleri vard1r. Ve bunun incil'
de yer aldigmi iddia ederler. Ha§a, boyle bir §ey yoktur. Sadece biiyiik 
bir biihtan ve iftiradir. (Allisi, Ruh el-Meani, III, 164 - 165) 

---<000>-----

59- Gerc;ekten Allah katinda 
Adem'in durumu gibidir. Allah o'nu 
Sonra o'na «Ol» dedi, o da oluverdi. 

lsa'mn durumu, 
topraktan yarattl. 

60 - Hak, Rabb1ndand1r. Oyleyse ~iiphecilerden ol-
rna. 

61 - Sana ilim geldikten sonra; kim seninle tartl~Irsa 
de ki : Gelin ogullanmiZI ve ogullanniZl, kadinlanmiZl ve 
kadmlanruz1, kendimizi ve kendinizi c;agrrahm. Sonra la'
netle~elim. Allah'm la'netinin yalancllann iistiine olma-
Sini dileyelim. . 

62 - Dogrusu i$te budur, o k1ssarun hak ifadesi : Al
lah' dan ba~ka ilah yoktur. Siiphesiz ki Allah Aziz' dir, Ha
kim'dir. 
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' 63 - Sayet yiiz c;~virirlerse ~uphesiz ki Allah, boz-
gunculan bilir. 

Hz. isa ile Hz. Adem'in Durumu Aymtbr 

«Allah'm kudreti konusunda · hakikat, Allah katmda babas1z ola
rak yaratllan isa'mn durumu, Adem'in durumu gibidir.» Allah Adem'i 
de anas1z-babas1z topraktan yaratmi§ sonra o'na «01» demi§ o da olu
vermi§tir.» A.dem'i yaratanm muhakkak ki isa'yi da yaratmaya gucu 
yeter. 

· Babas1z yaratilmi§ olmakla Isa'mn Allah'm ·oglu oldugu iddias1 
c8.iz cilsayd1 bu; Adem hakkmda evveliyetle caiz olmas1 gerekirdi k1 
bilindigi gibi bu goru§, ittifakla batlld1r. o halde tsa'nm Allah'm oglu 
oldugu iddias1 da babl olup fesad1 son derece a<;Iktlr. Allah (c.c.) gu
cunu yaratlklarma gostermek isteyip Adem'i yarattlgmda erkeksiz ve 
kadms1z, anas1z ve babas1z, Havva'yt da kadm, (ana) olmaks1zm er
kekten, Isa'y1 erkeksiz (babasiz) kadmdan, diger insanlan da bir er
kekle bir di§iden yaratti. Meryem suresinde Allah Teala «Onu insanlara 
bir ayet kilmak i<;in ... » buyurur. Burada ise §6yle buyuruyor: 

· «Hak Rabbmdandlr. Oyleyse §Uphecilerden olma.» tsa hakkmdakl 
bu soz, ka<;Ilamiyacak ger~;eklerden olup ondan ba§ka dogru yoktur. 
Oyle ya Hak'tan ba§kasi ancak sap1khktlr. 

Sonra Allah Teala el~;isine; durum butun a<;Ikhgiyla ortaya <;Iktl~ 
halde Hz. isa hakkmda ger~;ege kar§I gelip zitla§anlarla kar§Ihkli la'
netle§meyi emrederek buyuruyor kl; «Sana ilim geldikten sonra, kim 
seninle tartl§Irsa de ki : «gelin ogullanm1z1 ve ogullarmizi, kadmlan
IDIZI ve kadmlanmzi, kendimizi ve kendinizi ~;a~rahm. Kar§Ihkh ola
rak la'net dilemek uzere hepsini haz1r edelim. Sonra la'netle§elim. Ge
rek sizden, gerekse bizden Allah'm la'netinin yalancllarm listune ol
masmi dileyelim.» 

«Mubahele» ayeti kar§Ihkh lanetle§menin ve surenin ba§mdan bu
raya kadar olan k1smmm nuzlll sebebi, Necran Hey'eti'dir. Hiristiyan
lar geldiklerinde tsa (a.s.) konusunda tartl§maya ba§lad1Iar. Hz. tsa'mn 
Allah'm oglu ve ilah oldugunu iddia ediyorlardi. Bunun uzerine Allah 
Teala -Muhammed ibn Ishak ibn Yesar ve ba§kalarmm da zikrettigi 
gibi- bu surenin ba§ k1sm1m onlara bir reddiye sadedinde indirdi. 

ibn Ishak me§hur es-Siret'un-Nebevi isimli eserinde ve ba§kalan 
§Oyle diyorlar : 

Necran hiristiyanlan hey:eti altmi§ binitli olarak Rasulullah'a gel
diler. Ulularmdan ondort ki§i de i~lerindeydi. Bunlar: 

1 - Ak1b --ki ismi Abd'Ul-Mesih idi-
2 - Seyyid -bu da Eyhem'dir-
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3 - Bek.ir ibn Vail kabilesinin karde§i Ebu Harise ibn Alkame 
4 - Uveys el-Haris 
5 - Zeyd 
6- Kays 
7 - Yeziq 
8- Nebih 
9 - Hiiveylid 

10- Amr 
11 - Halid 
12 - Abdullah 
13 ...:....... Yuhannes idiler. 
Bunlarm esas soz sahibi olanlan da §U ii~iiydii : 
1 - Ak1b: Kavmin ba§kam (emiri) gorii§lerinin sahibi ve dam-

§llan ki§iydi. Ancak onun gorii§iiyle hareket ederlerdi. 
2 - Seyyid : Alimleri, binitlerinin ve toplantllanmn sahibi idi. 
3 - Ebu Harise ibn Alka-me : Rahibleri, imaml~l ve medresele

rinin sahibi (hocas1) idi. Bekr ibn Vail ogullanndan bir arap olup hi
ristiyan olmu§ Rumlar ve krallarmca ta'zim gormii§, kendisine kilise
ler yap1lm1§, mal ve hizmetc;iler verilmi§ti. Zira O'nun dinindeki sala
betini (saglam1Igm1) biliyorlard1. Ebu Harise okumu§ oldugu eski ki
taplardan Rasulullah (s.a.) m s1fatm1 ve duru-munu c;ok iyi ogrenmi§ti. 
Fakat bulundugu makam ve gordiigii muamele sebebiyle cahilligi onu 
hlristiyan olarak kalmaya itiyordu. 

ibn -ishak diyor ki : Muhammed ibn Ca'fer ibn Ziibeyr bana an~ 
latb ve §6yle dedi : 

ikindi namaz1 k1llmrken geldiler ve Rasulullah (s.a.) m yamna, 
mescidine girdiler, iizerlerinde Yemenli elbiseleri vard1. Ciibbeler ve 
ridalarla develere binmi§lerdi. 

Rasulullah (s.a.) m ashabmdan onlan goren baz1Ian diyorlar ki: 
«Onlardan sonra onlarm benzeri hit;bir hey'et gormedik.» Onlarm ken
di ibadet vakitleri gelince Rasulullah (s.a.) m mescidin(te ibadet etmek 
iizere kalkhlar. RasuluUah (s.a.) «B1rakm1z (k1lsmlar) >> buyurdu. On
lar da doguya dogru ibadet ettiler. 

Rasulullah (s.a.) onlardan Ebu Harise ibn Alkame ve Ak1b Abd'iil
Mesih ile ya da Seyyid el-Eyhem ile konu§tU. Onlar hiristiyanllktan 
melik dini iizere (Melkani) idiler -durumlarmdaki farkhhklarla bir
likte- dediler ki : 

Hz. isa Allah'd1r. Hz. isa Allah'm ogludur. Hz. isa iic;iin iic;iincii
siidiir. Bunlar hiristiyanllgm inanc;land1r. Bu sozlerini §i:iyle delillen
dirdiler : 0 Allah'd1r, sozii hakkmda : 0, Oliileri diriltir, hastalan iyi-

Tefsir, C, IV,- F. 8() 
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le§tirir, gaibden haber verir, ~;amurdan ku§ §ekli yapar ona iifiiriir o 
da ku§ olurdu. 

(Bilmiyorlardl ki) bunlarm hepsi Allah'm emriyle olmu§tur ve 
bunlar1 Allah, insanlara, o'nun peygamberligine · delalet edecek birer 
(mucize) ayet kllml§tlr. 

«0 Allah'm ogludur» iddialan hakkmda §Unlan soylediler: 
O'nun bilinen bir babas1 yoktur. Kendisinden once (insanlardan) 

Adem oglundan hi~; kimsenin yapmad1g1 bir §eyi yapm1§; be§ikte iken 
konu§mU§tur .. 

«0 ii~;iin ii~iinciisiidiir» iddialan hakkmda; Allah'm «Yaptlk, em
rettik, yarattlk, hiikmettik ... » §eklindeki sozlerini delil getirerek §oyle 
dediler: 

~ayet bir olsayd1 «Yaptlm, hiikmettim, emret"tim, .yarattlm» derdi. 
Halbuki o, kendisi isa ve Meryem (den ibarettir). 

i§te bu sozlerin herbiri i~in Kur'an (dan ayet) nazil oldu. 
iki rahib Rasulullah ile konu§tUkl~rmda Allah Rasulii (sa.) her 

ikisine de: Miisliiman olun, buyurdu. Onlar da : Muhakkak ki biz (da
ha once) miisliiman olduk, dediler; Allah Rasulii : HaYir, siz miislii
man olmadm1z; miisluman olunuz, buyurdular. Onlar yine : Evet, de
diler. Biz senden once miislliman olduk. 

Rasulullah (s.a.) : «Yalan soylediniz» buyurdular. ccAllah'm oglu 
var demeniz, hag'a tapman1z ve domuz eti yemeniz sizin miisliiman of
mamzl engelliyor.» Onlar: Ey Muhammed (isa) nm babas1 kimdir? diye 
sordular. 

Raswullah (s.a.) sustu ve onlara cevap vermedi. Allah Teala da 
onlarm bu sozlerinin ·herbiri hakkmda ve aynllga dii§tiikleri konular 
i~;in Al-i imrfm suresinin ba§ k1smm1 ve seksen kiisur ayetini indirdi. 

ibn ishak §Oyle · devam eder : 
Allah'dan bu konuda haber ve Hz. Peygamberle hey'et arasmda 

hiikiim ifade eden ayetler gelince, tarti§tlklarl konularda o'nun sozii· 
. nii kabul etmedikleri takdirde kar§1hkll la'netle§me emrini alan, Hz. 
Pt;ygamber, onlan la'netle§meye c;ag1rd1. Ded~ler ki : Ey Ebu'l-Kas1m 
b1rak dii§iinelim, sonra bizi c;ag1rd1gm §eyi yap1p yapmayacagimizl 
sana bildiririz. Ve fiYrihp gittiler. Sonra Akib .ile ba§ba§a kald1lar. On
larm gorii§ sahibi olanlan Ak1b idi. Ak1b'a ey Abdiilmesih ne dersin?» 
dediler. Ak1b §oyle konu§tu : 

Ey hlristiyanlar toplulugu, muhakkak biliyorsunuz -ki Muhammed 
(Allah tarafmdan) gonderilmi§ peygamberdir. Hz. isa'mn haberi konu
sunda kesin hiikiim ortaya koydu. Biliyorsunuz, hic;bir kavim yoktur 

. ki Peygamberi ile la'netle§mi§ olsun da biiyiikleri kalsm, kiigiikleri ye
ti§sin. Eger bunu yaparsamz kokiiniiz kaztmr. Eger bundan vazge~;er
seniz ancak dininizi sevdiginiz ve sahibihiz (Hz. isa) hakkmda soyledi-
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giniz sozlerde devam etmek i~in boyle yapml§ olacaksrmz. Gidin onunla 
vedala§m ve memleketinize donfin. 

Bunun uzerine Ra.Sulullah (s.a.) a geldiler ve §oyle dediler: Ey 
Ebu'l-Kas1m, seninle la'netle§memeye, seni kendi dinin uzere birak
maya, biz de kendi dinimiz uzere kalar.ak donmeye karar verdik. Yalruz 
ashabmdan munasib gordugfin birini "'bizimle gonder. Mallanm1zda ve 
ihtilaf ettigimiz §eylerde aram1zda hukum versin. Biz boylece sizden 

, raz1 olmw~ olacag1z. (ho§nlid olacag1z.) 
Muhammed ibn Ca'fer diyor ki; Rasulullah '§oyle buyurdu : Ak§am

leyin bana gelin . . Sizinle kuvvetli ve emniyetli birini gonderecegim. 
Hz. Omei ibn Hattab §oyle derdi : 
0 gun emirlige s~ilme umidini ta§IYIP arzuladigim kadar ba§ka 

zaman asia arzulamad1m. Ogle namazma erkenden gittim. Rasulullah 
(s.a.) ogle namazm1 k1ld1, selam verdi ve sa~na, soluna bakt1. Uzaru
yordum ki beni gorsun. Gozleriyle aranmaya devam etti ve nihayet Ebu 
Ubeyde ibn el-Cerrah'l gorerek o'nu ~ag1rd1 ve : Onlarla beraber git; ay
rihga dii§tiikleri konularda hak iizere hiikiim ver, buyurdu. 

Orner der ki : Ebu Ubeyde onlarla gitti. 
ibn Merduyeh Muhammed ibn Ca'fer kanahyla ... Rufi' :ibn Hadic' 

ten rivayetinde Necran heyetin~n geli§ini ayru §ekilde anlatlr ve se~kin
lerinin on iki ki§i oldugunu S'Oyler. ibn Merduyeh olayt uzun uzadlya ve 
daha ba§ka fazlahklarla anlatlr. 

Buhari diyor ki; bize Abbas ibn el-Hiiseyin ... Huzeyfe'den rivayet 
etti ki o §oyle demi§tir: Necranhlardan Ak1b ve Seyyid la'netle§mek 
uzere Rasulullah'a geldiler. Biri arkada§ma dedi ki : Yapma, vallahi 
eger o peygamberse ve biz o'nunla la'netle§irsek asia kurtulamayiz, 
kendimizden sonraya hi~ bir §ey b1rakamay1z (kokiimiiz kurur, oca~
rmz sorier.) 

ikisi birden Ra&ulullah (s.a.) a §Oyle dediler: Biz, bizden istedigini 
sana verecegiz. Bizimle beraber emin bir adam gonder. Yalruz bu gon
derdigin adam ger~ekten emin birisi olsun. 0 (Rasulullah) da: 

Sizinle ger~ekten emin olan bir adam goriderecegim, buyurdu: Ra
sulullah'm ashab1 merakla beklediler, Hz. Peygamber: Ey Ebu Ubeyde 
ibn Cerrah kalk! buyurdu. 

Ebu Ubeyde kalkmca Rasulullah (s.a.) : 
((i§te bu ummetin emini budur.» buyurdu. Hadisi; Buhari, Miis

lim, Tirmizi, Nesei ve :ibn Mace muhtelif tariklarla Ebu ishak es..:Sebi'i 
kanahyla Huzeyfe'den rivayet etmi§lerdir. Yine ayru hadisi imam Ah
med Nesei, ve ibn Mace israil kanahyla ... ibn .Mes'ud'dan rivayet et-· 
mi§lerdir. 

Buhari diyor ki; bize Ebu'l-Velid ... Enes'den 0 da Rasulullah (s.a.) 
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dan rivayet etti ki o, §oyle buyurmu§ : Her ummetin bir emini vardir. 
Bu timmetin emini de Ebu Ubeyde ibn Cerrah'tlr. 

imam Ahmed diyor ki; bize ismail ibn Yezid ... ibn Abbas'dan ri
vayet etti ki o, §oyle demi§tir : 

Ebu Cehil: Rasulullah (s.a.) 1 Ka'be'de namaz kilarken goriirsem 
vanp boynuna basacag1m, demi§ti. Eger dedigini yapsayd1 melekler 
a«;Ik«;a onu «;arp1vereceklerdi. l;)ayet yahudiler oltimti temenni etselerdi 
muhakkak olecekler ve cehennemdeki yerlerini goreceklerdi. Rasulul
lah (s.a.) ile la'netle§meye «;Ikanlar, bunu yapsalard1 donecekler ve ne 
mallanm ne de ailelerini bulacaklardl. 

Beyhaki ((Delail'iin-Niibiivve»sinde Necran hey'eti k1ssasm1 «;ok 
uzun bir §ekilde rivayet ·eder. Biz de o rivayeti buraya allyoruz. Zira 
bir «;ok faydas1 yamnda garib yonleri var ve bu makama da uyuyor : 

Beyhaki diyor ki; bize Ebu Abdullah el-Haf1z ve Ebu Said Muham
med ibn Musa ... Seleme ibn Abdi Yesu'dan, o babasmdan, o da dede
sinden -ki bu zat hiristiyan idi ve mtisliiman olmu§tu- rivayet etti
ler ki; Rasulullah (s.a.) Tasin ... Siileyman (Neml Suresi) nazil olma
dan once Necranhlara §U mektubu yazd1: 

ibrahim, ishak ve Ya'kub'un ilah1 ad1yla: Allah'm el«;isi, Nebi 
Muhammed'den Necran papazma ve Necran halkma: Ban§ size. Siz
lere, ibrahim, Ishak ve Ya'kub'un ilahma olan hamdimi iletirim. 

Bundan sonra, sizi kullara kullugu b1rak1p Allah'a kulluga, kullan 
dost edinmeyi b1ralnp Allah'I dost tammaya «;agmyorum. Eger kabul 
etmezseniz cizye vereceksiniz. Bunu da kabul etmezseniz size aram1zda 
harbi haber veriyorum vesselam ... 

Mektup papaza ula§mca okudu, mtithi§ bir §ekilde korktu ve Nee
ran halkmdan l;)urahbil ibn Vedaa'ya gelmesi i«;in haber gonderdi. l;)u
rahbil, o s1rada Hemedan'da idi ve ondan once, herhangi bir problem 
dogdugunda kimse ~agmlmazdi, ne Eyhem, ne Seyyid, ne de Ak1b. 

Papaz Rasulullah (s.a.) m mektubunu l;)urahbil'e verdi ve o da 
okudu. Papaz sordu: Ey Ebu Meryem ne dersin? l;)urahbil: 

Allah'm ibrahim'e, ismail ztirriyetine Peygamberlik va'dettigini 
biliyorsun. (Fakat) bu peygamberin bu adam olduguna inanam1yorsun 
(degil mi?) Peygamberlik konusunda benim herhangi bir fikrim yok. 
l;)ayet diinya ile ilgili bir i§ olsayd1 bu konudaki fikrimi soylerdim, se
nin i«;in «;ah§Irdim, deyince papaz ona: l;)oyle bir kenara otur, dedi. Ve 
l;)urahbil bir ko§eye oturdu. 

Papaz Necran halkmdan Abdullah ibn l;)urahbil'e gelmesi i«;in ha
ber gonderdi. -Bu da Himyerlilerden Zii'l-Asbah'dan biridir- ona da 
mektubu okuttu ve fikrini sordu. Abdullah da :;;urahbil'in sozlerinin 
aymyla cevab verince papaz, onu da bir kenara oturttu ve (bu sefer) 
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Necrfm halkmdan Cebbar ibn Feyz admda birini ~ag1rttL --Cebbar, Ha
ris ibn Ka'b ogullanndan, Hammas ogullanndan biridir- ona da 
mektubu okuttu ve bu konudaki fikrini sordu. C-ebbar da f?urahbil ve 
Abdullah gibi cevab verince onu da bir ko§eye oturttu. 

Hepsinin gorii.§leri boylece aym noktada birle§ince papaz, ~an ~a
lmmaslm ve (kiliselerde) manastlrlarda ate§ler yak1lmasm1 emrettL . 
Giindiiz korkulacak bir §ey olunca bOyle yaparlard1. Korkulan gece 
olursa ~an ~alar ve manastlrlarda ate§ yakarlard1. <;an <;_:ahmp ate§ ya
kilmca vadinin alt tarafmda, list tarafmda kim varsa gelir ·toplamrdi 
ki, vadinin boyu siiratli bir binitli i~in hir giinliik yol idi. Vadide yetmi§ 
ii~ koy ve yiiz yirmi bin muharib vard1. 

Hepsi gelip toplamnca, papaz Rasulullah (s.a.) m mektubunu on
lara okudu ve bu konudaki gorii.§lerini sordu. Onlardan akh erenler f?u
rahbil ibn Veda el-Hemedani, Abdullah ibn f?urahbil el-Asbahi ve Ceb
bar ibn Feyz el-Harisi'yi Rasulullah (s.a.) a gonderme konusunda bir
le§tiler. Bunlar Rasulullah (s.a.) hakkmda onlara haber getirecek
lerdL 

Hey'et yola <;;Iktl; Medine'ye gelince yolculuk ell:iiselerini ~1kard1lar. 
<;izgili Yemen kuma§mdan yap1lm1§ uzun kaftanlanm giydiler, altm 
yiiziikler takmd1lar. Sonra RasUlullah (s.a.) m yamna gelerek selam 
verdiler. Rasulullah (s.a.) selamlanm almad1. O'nunla gun boyu ko
nu§maya ~ah§tllarsa da uzerlerinde bu kaftanlar ve altm yiiziikler bu
lundugu (i~in) Rasulullah (s.a.) kendileriyle konu§madl. Bunun iize
rine daha onceden tamd1klan Osman ibn Affan ve Abdurrahman ibn 
Avf'a gittiler. Onlar muhacir ve ansardan baz1Ianyla oturuyorlard1. 
f?oyle konu§tular : 

Ey Osman, Ey Abdurrahman, sizin peygamberiniz bize bir mektup 
yazd1 biz de icabet ederek kalk1p geldik. Yamna vard1k, selam verdik; 
selamimizl almad1, gun boyu kendisiy!e konu§maya ~ah:::tlksa da bizim
le konu§madl. Bu kon-:.Ida sizin fikriniz nedir? Donmemizi tavsi~·e eder 
misiniz? 

Onlar da aralarmda bulunan Ali ibn Ebu Talib'e: Bu topluluk hak
kmda sen ne dersin ey Ebu'l-Hasan? diye sordular. Hz. Ali, Osman ve 
Abdurr.ahman'a : Bana kahrsa bu elbiselerini ve yiiziiklerini ~Ikarsm
lar, yolculuk elbiselerini giysinler, sonra RasUlullah'a donsiinler, dedi. 
Oyle yaptllar ve Rasulullah (s.a.) a gidip selam verdiler. Selamlarm1 
ald1 sonra Hz. Peygamber §6yle buyurdu : · 

Beni hak ile gonderen Allah'a yemin olsun ki, sizin bana birinci 
geli§inizde iblis de sizinle beraberdi. Sonra kar§Ihkh olarak birbirlerine 
sorular sordular, sonunda §6yle dediler: isa hakkmda ne dersin? Biz 
kavmimize donecegiz ve biz h1ristiyamz. Eger. peygamber isen bu 'konu
da bize (bir§eyler) soyle. 
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Rasulullah (s.a.) : Bu konuda bugiin size soyliyecegim bir §ey yok. 
Burada (bir miiddet) kahn da isa hakkmda Rabb1mm bana soyleye
ceklerini size haber vereyim, buyurdular. Ertesi giinii sabah oldugunda 
Allah Teala bu ayetleri indirdi. 

Bunu kabul etmediler. Kendilerine bu haberi verdiginin ertesi sa
bah! Rasulullah (s.a.) yamnda Hz. Hasan, Hz. Hiiseyin ve Fatima ol
dugu halde la'netle§mek iizere yola c;1kti. '0 s1rada Rasulullah'm birkac; 
hanum vard1. Hasan ve Hiiseyin'i kendi ortiisii altma almi§; Fatima 
da yanmda yuriiyordu. 

~urahbil iki arkada§ma §Oyle dedi : Vadimizin alt ve iist tarafm
da olanlar biraraya geldiklerinde, biliyorsunuz benim gorii§iimiin dl
§ma c;Ikmami§lardi. Vallahi ben bu i§i ag1r bir i§ olarak goriiyorum. 
Eger bu adam gonderilmi§ bir kral ise onun goziinde arablardan oldii
riilecek ve i§leri kendisine verileceklerin ilki biziz. O'nun ve ashabmm 
gonliinden gec;en ancak bizi mahvetmek olabilir. Muhakkak ki arablar
dan onlara en yakm kom§u · biziz, ama bu 'adam peygamber ise ve biz 
o'nunla la'netle§irsek yeryiiziinde bizden bir kll ve tirnak kalmamaca
sma helak oluruz. 

Arkada§lan o'na: Ey Ebu Meryem (o halde) gorii§iin nedir? de
diler. 0 da : Ben o'nu hakem kabul edelim, derim. O'nu . asla zuliim 
ile hiikmetmeyecek birisi olarak goriiyorum, dedi. Arkada§larmm : 0 
halde bunu yap, demeleri iizerine ~urahbil Rasulullah (s.a.) a geldi 
ve : Ben seninle la'netle§mekten daha hay1rh bir §ey goriiyorum, dedi. 
RasUlullah (s.a.) : 0 nedir? diye sordu. 0 da: Dugiin geceye, geceleyin 
de sabaha kadar bizim hakkinnzda hiikiim senindir. 'Bizim hakkimiz
da ne hiikiim verirsen ver, kabul edecegiz, dedi. Rasulullah (s.a.) : Ya 
arkandan seni a~Tipliyacak ve hiikmiinii kabul etmeyecek biri c;1karsa? 
buyurdu. ~urahbil : Arkada§lanma sor, dedi. Rasulullah o'nun iki ar
kada§ma sordu. ~oyle dediler : Vadide ancak ve ancak ~urahbil'in go
rii§ii ile hareket edilir. 

RasUlullah (s.a.) dondi.i (gitti) ve onlarla la'netle§medi. Ertesi gii
nii yine o'na geldiler ve Rasulullah (s.a.) kendilerine §U mektubu yazd1: 

Rahman ve Rahim alan Allah'm ad1yla. Allah'm elc;isi ve nebisi 
Muhammed'in . Necran'a yazd1g1dlr. «Eger hiikmii onlar iizerinde ise» 
her meyvede, her san, beyaz, siyah ve ince §eyde onlara fazlasi vardir. 
Bunlarm hepsi onlara birakilacaktir. ikibin bulle (elbise) kar§Ihgmda. 
Her receb aymda bin hulle, her Safer aymda da bin hulle (verilecektir) r 
Ve tamam1yla hadisin kalamm da zikretti. 

(1) Bu hadis ~iiphelidir. $oyle ki: Necran, siiratli bir atlmm bir gUn ve gecede g~ebile

tejti geni~likte de~ildir. Ordular1 yilzyirmi bin kilsur olacak kadar halk1 .da ~ok de
gildir. Degilse hi~ korkarlarn11yd1? Sonra RasUlullah'm selamlanru almarnas1, biltiln 
bir giin onlarla konu~mamas1. Hz. Ali'nin de onlara silslil elbiselerini ve yilzilklerini 
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Netice olarak Necran hey'etinin gel~i hicretin 9. y1lmdad1r. Zira 
Zlihri §oyle diyor: <<Ras_ululla'h (s.a.) a ilk cizye verenler Necran halki
dir. Cizye ayeti ise Mekke'nin fethinden sonra indirilmi§ olup §U ayettir: 

<<Allah'a ve ahiret gunune de inanmayanlarla sava§m.» (Tevbe, 
29) 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor ki; bize SUieyman ibn Ahmed ... 
Cabir'den rivayet etti ki o §oyle dedi : Ak1b ve Tayyib Rasulullah (s.a.) a 
geldiler. Hz. Peygamber onlan la'netle§meye c;ag1rdi. Onlar da ertesi 
gunu la'netle§mek uzere sozle§tiler. Ertesi gunu Rasulullah (s.a.) Ali, 
Fatima, Hasan ve Huseyin'in elinden tutarak geldi ve gelme1eri ic;in 
onlara haber gonderdi. Fakat gelmediler ve harac'1 kabul ettiler. 

Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: Beni hak ile gonderen Allah'a ye
min olsun ki, eger haylr deselerdi vadi tepelerine ate§ yagdiracaktl. 
Cabir der ki: i~te onlar hakkmda <~ ... Gelin ogullanm1z1 ve ogullan
mzi, kadmlanmrzl ve kadmlanmZ]. .. . » ayeti nazil oldu. 

Yine Cabir diyor ki: Ayetteki <<Kendimizi ve kendinizin kavli ile 
Rasulullah (s.a.) ve Ali ibn E.bu Talib, ·<<ogullarmiZI» kavli ile Hasan ile 
Huseyin, <~kadmlarmiZI» kavli ile de Hz. Fatima kasdedilmi§tir. 

( ......................... ) 
Sonra Allah Teala buyurur ki; 
<<Dogrusu i§te budur, o kiSsamn hak, gen;ek ifB.desi: Ey Muham

med (s.a.) Hz. isa hakkmda bizim sana bu anlattiklanm1z doni.Umeye
cek ve .sap1Imayacak gerc;egin ta kendisidir.» 

<~Allah'dan ba§ka ilah yoktur. ~uphesiz ki Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 
~ayet bundan ba'§ka §eylere dogru ytizc;evirirlerse, §U.phesiz ki Allah 
bozgunculan bilir.» Kim hakk'I b1raklr batila donerse o bozguncuciur. 
Allah onu bilir ve onun cezasm1 verir. 0, kendisini hic;bir §ey1n gec;eme
yecegi Kadir-i mut1aktir . . 

---iZAHI 

DogrQ.Su isa'nm misali. Yani Allah katmda o'nun babas1z olarak 
ilahi kudretle varedilmesi §eklindeki s1fatl. Hz. Adem'in ana ve baba
SIZ dunyaya geli§indeki gibidir. iyi bil ki, kudretin harikalar1 tuken
mez. Ve onun o1~Ulebilecegi hic;bir olc;u yoktur. Bir insanm ana ve baba 
olmadan meydana geli§inin ntimunesi yoktur. Bu, hikmet aleminin ese
ridir. Hayvanlarm bir c;ogu, yaratih§lar1 tuh.af ve eksik oldugu ic;in bir 

clkarmalanm soylemesi ResUlullah'dan zuhOr edebilecek ljeyler degildir. RasUlullah 
(S.A.) kendine gelen elcileri kabul eder, goriinii3leri miisliimanlarm goriinii!;!lerinden 
.ayrt olmasma ra~en onlarla konu!;!urlard!. (Arapca na!;!irler) 
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anda yaratllarak dogarlar. Sonra tenasiil ve dogurma yoluyla ~oga

llrlar. Keza in.samn da bir anda herhangi bir devirde dogu§ yoluyla 
meydana gelmesi miimkiindiir. Sonra bu dogu§ tekerriir eder. Babas1z 
olm1 da boyledir. Dogrusu erkegin menisi, kadmm menisinden ~ok da
ha keskindir. Onda birle§tirici gii~ daha fazlad1r. T1pk1 peynire nis
petle nefhalanan (peynir mayasmm) durumu gibi. Kadmm menisin
de ise dag1lma giicii daha fazlad1r. T1pk1 siitteki gibi. Bu ikisi birle§in
ce anla§ma tamam olur ve ikisi birbiriyle birle§ir ve cenin olu§ur. ( ... ) 
«01, deyince oluverir.n kavli; nlhun iifleni§ine i§arettir. Ve bunun emr 
aleminden olU§UnU gosterir. Onceden bedenin yaratlh§l gibi bir madde 
ve siireye gerek kalmad1gm1 ifade eder. Boylece, ah§Ilamn di§mda olw:?
lan, ikisinin de cesedi toprak unsurundan yaratilmi§ olmas1 ve ikisinin 
de ruhunun emir aleminden ibda' edilmi§ olup, madde ve miiddetin on
ceden ge~memi§ olmas1 nedeniyle, Hz. Adem ve Hz. isa'nm durumu bir
birine uygun dii§mektedir. (Muhyiddin ibn el-Arabi, Tefsir el-Kur'an'il 
-Kerim, I, 192 - 193) 

f\,ynca burada baz1 mes'eleler vard1r. Birinci mes'ele §Udur: Ben 
Harzem de bulundugum s1rada, kendi dinlerini derinligine ara§tlnp 
inceledigini iddia eden bir H1ristiyanm geldigini haber verdiler. Ben, 
onun yamna vard1m ve aram1zda §U konu§ma ge~ti: H1riStiyan dedi 
ki :·Hz. Muhammed'in peygamber oldugunun delili nedir? Ona dedim 
ki; nas1l Musa, isa ve diger peygamberlerin elinden harikalar ~1ktig1 
bize nakledilmi§se, aym §ekilde Hz. Muhammed'in elinden de hari
kalar zuhur ettigi nakledilmi§tir. ~ayet · biz tevatiirii reddedersek, ya da 
kabul etmekle beraber mucize peygamberin dogruluguna delil olmaz 
diyecek olursak; bu takdirde diger peygamberlerin peygamberligi batll 
olur. Eger tevatiiriin dogrulugunu kabul eder, mucizenin peygamberin 
dogruluguna delil oldugunu soylersek ve ardmdan da her iki hususun 
Hz. Muhammed hakkmda da varid oldugunu ifade edersek, bu takdirde 
kesinkes Hz. Muhammed'in peygamberliginin dogrulugunu kabul etme
miz gerekir. Qiinkii deliller el}it olunca, delillerin sonu~lannm da e§it 
olmas1 zorunludur. H1ristiyan dedi ki: Ben Hz. isa'mn peygamber ol
dugunu soylemiyorum. O'nun tann oldugunu soyliiyorum. Ben ona 
dedim ki : Peygamber hakkmdaki sozden once, tanrmm bilinmi§ ol
ma.si gerekir elbette. ~u senin soyledigin soz buna binaen batlld1r. Qiin
kii tann kendiliginden varhg1 vacib olan, bir var olandan ibaret ol
mahdir. O'nun cisim olmamas1, bir yere yerle§memesi, araz olmamas1 
gerekir. Halbuki isa yok iken sonradan varolmu§, be§eri cisme sahip, 
diri iken sonradan Oldiiriilmii§ -sizin soylediginize gore- once ~ocuk 
iken, .sonra delikanh ve olgun bir gen~ olmu§. Yer, i~er, konu§ur, uyur 
ve uyamr bir §ah1stan ibarettir. Akli bedahetle; sonradan varedilmi~ 
olanm, kadim olmayacag1 a~1ktlr. Muhtacm zengin olmayacag1, miim-
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kunun vacib olamiyacagi, degi§kenin surekli olamayacagi kesindir. 
Bu gorti§tintiztin ibtali konusunda soyleyecegimiz ikinci soz §Udur : 

Siz yahudilerin Hz. isa'y1 tutup astikhinm, bir taraf1m ~igneyip ha~ta 
diri olarak gerdiklerini kabul ediyorsunuz. Hz. isa'nm yahudilerderi 
ka~tigmi, gizlenmek istedigini ve yahudiler isa peygambere bu mua
meleyi yaparken o'nun §iddetli ac1 ~ektigini iddia ediyorsunuz . . Eger 
o, bir tann ise veya tann kendisine htilul etrni§Se, ya da tanndan bir 
par~a ise ve o par~a onun i~ine girmi§Se, neden tann onlara kar§I ken
dini korumami§ ve neden onlan butunuyle yok etmemi§tir? Bir tann
mn ac1 ~ekmesine ve ka~Ip kurtulmak i~in hileli yollara ba§vurmasma 
ne gerek vard1r? Dogrusu ben, ger~ekten hayret ediyorum. Ak1l sahibi 
birisinin boyle bir sozu soylemesi ve bu soze inanmamn dogru olacagi
m belirtinesi nasll uygun dti§er? Aklm bedihi ger~ekleri, bu gorti§tin 
bozuk oldugunun apa~Ik delilidir. 

U~.uncfi, §ekil: Denebilir ki tann, §U gortilen cismani §ah1stan iba
rettir. Veya tann butunuyle ona htilul etmi§, ya cia onun bir k1sm1 
tannsal, bir kismi da be§eridir. Her u~ gorti§ de bat1ld1r. Biriricisi batil
dir, zira evrenin tanns1, eger cisim olmu§ olsayd1, yahudiler onu oldur
duklerinde bu, yahudilerin evrenin tanns1m oldtirmti§ olmalan anla
mma gelirdi. '!'ann Oldugune gore alem tanns1z nas1l devam etmekte
dir? Kald1 ki insanlarm en hor, hakir ve a§agilik grubu olan yahudi
lerdk Yahudilerin oldurdugu bir tann mutlaka son derece aciz bir 
tann olmalldir. ikincisi de yani tann btittinuyle bir bedene girmi§tir 
sozii batildir. <;unku tann, cisim ve araz olmad1g1 i~in O'nun cisme 
girmesi imkansizdir. Eger cisim olsayd1, bu takdirde o cismin bir ba§ka 
cisme girmesi, o cismin par~alarmm diger cismin par~alanyla kari§
masmdan ibaret olurdu. Bu ise tanrmm par~alarmm birbirinden ayn
labilecegi ger~egini ortaya koyard1. Eger tann araz olsayd1, bir yere 
muhta~ olurdu. Bu takdirde ba§kasma muhta~ bir tann olmas1 icab 
ederdi ki, bu butunuyle sakat bir gorti§ttir. u~uncii gorti§ olan, isa'ya 
tanrmm htilul etmesi ve o'nun bir tarafmm ilahi, bir tarafmm be§eri 
olmas1 gorti§ti de buttinuyle imkans1zd1r. <;unku ilah olarak kabul edi
len par~as1 tanndan aynld1g1 zaman, ilah olarak kalmamasmi gerek
tirir. Eger uluhiyyetin ger~ekle§mesi konusunda degeri haiz kabul edil
miyorsa, o zaman tanndan bir par~a olamaz. Boylece her u~ gorti§tin 
de boztik oldugu ger~ekle§mi§ oluyor. Dolay1s1yla Hlristiyanlarm sozii 
bat1ld1r. 

Dorduncu husus : Hlristiyanlarm tevatur yoluyla, Hz. i.sa'~m Al
lah'a ibadet ve itaata son derece dti§ktin oldugunu belirtmeleri konu
sundaki gorti§lerinin ibtaline da:irdir. Bu gorti§ de dogruysa isa'mn 
ilah olmas1 imkans1zla§1r. <;unku tann kendi kendine tapmaz. Butun 



1274 iBN KESiR (Ciiz: 3; Sure: 3 

bu ac;1k ve bariz gorii§ler Hiristiyanlarm sozlerinin bozukluguna dela
let etmektedir. 

Sonra o h1ristiyana dedim ki : Hz. isa'nm ilah olmasm1 gosteren 
ne gibi deliliniz vard1r? 0 dedi ki : Hz. Isa'run olilleri diriltmesi, sagi:r
lan duyurmas1, korleri gordiirmesi ve abra§lan iyi etmesi gibi fevkalade 
harikalar gostermesi, be§er elinin mahsulii olamaz. Bu ancak Tann 
Teala'run giicii ile ger~ekle§ebilir. Ben ona dectim ki : Delilin yoklugu, 
medluliin de yoklugunu gerektirir mi gerektirmez mi? Eger delilin yok
lugu, medlUliin yoklugunu gerektirir dersen, alemin ~zeldeki yoklugun
dan yaratiCmm yoklugu da gerekir. ~ayet delllin yoklugu, medluliin 
yoklugun11 gerektirmez dersen, o zaman ben derim ki : Sen tannnm 
Hz. Isa'nm bedenine hillul etmesini caiz gordiigiine gore, tanrmm senin 
hayvarun, bitkinin ve katl maddenin bedenine hillUl etmedigini nas11 
bilebilirsin? 0, aradaki fark ac;1kt1r, dedi. Tanrmm lsa'ya hillul ettigini 

. , kabul etmemin nedeni; lsa'dan o harikulade fiillerin zuhur etmesidir. 
0 harikulade fiiller; ne senin elinden gelebilir, ne de benim elimden. 
~u halde biz de tanrmm hiilulii bulunmadigml ogrenmi§ oluyoruz. Ben 
ona dedim ki: ~u anda senin, benim soziimii anlamad1gm ortaya c;1kt1. 
Evet delllin yoklugunun, medlUliin yoklugunu gerektirmez soziimiin an
lamml. <;unkii o harikuladeliklerin Hz. lsa'dan zuhuru tanrmm lsa'
mn bedenine hiilulune delalet ediyorsa, bu harikalarm benden ve sen
den zuhur etmemesinin sebebi bu delilin bulunmamasmdan ba§ka bir 
§ey degildir. Delilin yoklugu, medluliin yoklugunu gerektirmedigi ac;1k 
olduguna gore, bu harikalarm benden ve senden zuhur etmemesi hii
luliirt benim ve senin hakkmda kopek, kedi ve fare hakkmda soz konu
su olmayacagmm delili olamaz. Sonra dedim ki: Tanrmm zatmm, ko
pek ve sinegirt- bedenine hiilul etmesini caiz goren bir gorii§ son derece 
a§agihk ve c;irkin bir gorii§tiir. 

I 

Be§inci §ekil : Degnegin y1Ian haline dondiirU,lmesi, ak1l nokta-i 
nazanndan oliiniin diriltilmesinden daha uzak bir ihtimaldir. <;iinkii 
Oliiniin bedeniyle dirinin bedeni arasmdaki §ekil benzerligi, odunla yi
lanm yap1s1 arasmdaki benzerlikten daha fazladir. Hz. ~ftsa'run asasm1 
ejderha haline dondiirmesi, Musa'run ilah olmas1ru veya tanrmm oglu 
olmasml gerektirr:riedigine gore, oliilerin diriltilmesinin tanrlsalhgl ge
rektirmemesi daha evla olmalldlr. Bunu soyleyince o h1ristiyan sustu 
ve bir daha konu§madi. En iyisini Allah bilir. ( ... ) (Fahreddin Razi, 
Mefatih el-Gayb, VIII, 78 - 80) 

---oQo,__ __ 
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' 
64 - De ki: Ey ehl-i kitab; hepiniz, sizinle biz1m ara-

mizda e§it olan bir kelimeye gelin: Allah' dan ba§kas1na 
kulluk etmeyelim. O'na hic;bir §eyi e~ ko§mayahm. Ve 
Allah'1 brralnp da kimimiz, kimimizi Rab edinmesin. Eger 
yiiz c;evirirlerse o vakit §ahid olun ki, biz miisliimaniz 
de yin. 

Ehl-i Kitab'1 Davet 

Bu hitab yahudi ve hiristiyan alan ehl-i kitab ile onlann duru
munda alanlara yoneltilmi§, umumi bir hitabdir. 

«De ki ey ehl-i kitab; ]J.epiniz, sizinle bizim aram1zda e§it alan bir 
kelimeye g·elin» kelime burada aldugu gibi tam bir arilam ta§Iyan cum
leye denir. Allah Teala «kelime» yi a<;Iklayarak §Oyle buyuruyar : «Al
lah'dan ba§kasma kulluk etmeyelim. O'na hi<; bir §eyf e§ ka§mayahm.» 
Ne putlan ne ha<;I, ne tagut'u ne ate§i, ne de ba§ka bir §eyi ana artak 
ka§mayahm, ibadeti sadece tek ve artag1 almayan Allah'a tahsis ede
lim. 

Bu, §U ayetlerde de ge<;tigi iizere biitiin peygamberlerin <;ag1rd1g1 
§eydir: 

«Senden once gonderdigimiz her peygambere : Benden ba§ka tanri 
yaktur. Bana · kulluk edin, diye vahyetmi§izdir.» (Enbiya, 25) 

~~ «Andalsun ki her ummete : Allah'a ibadet edin ve putlardan ka-
<;mm, diye peygamberler gondermi§izdir.» (Nahl, 36) 

Sanra buyuruyar ki; 
«Ve Allah'I b1rak1p da kimimiz kimimizi Rab edinmesin.>> 
ibn Cureyc §oyle der : Allah'a isyan alan kanularda kimimiz kimi

mize itaat etmesin. 
ikrime de §t:iyle der : Baz1m1z bazmuza secde etmesin. 
«Eger yiiz c;evirirlerse o vakit, §ahid alun ki biz miisliimamz, de

yin.» 
Bu ~agnya ve aramzdaki e§it alan kelimeye gelmezlerse, Allah'm 

sizin i~in kaymu§ aldugu islam uzere daim oldugunuza anlan §ahid 
k1lm. 

Biz, Buhari §erhinde, bu konuyu a<;Iklarken zikrettikki, Ziihri. .. 
yaluyla gelen rivayette §Oyle anlatihr: ibn Abbas'tan §t:iyle nakleder: 



1276 iBN KESIR (Ciiz: 3; Sure: 3 

Ona Ebu Slifyan Rum krah -Kayser- nm huzuruna girdiklerinde 
olanlan anlatlrken soylemi§. Kayser onlara Rasftlullah (s.a.) m nese
bini, s1fatm1, niteliklerini ve ~ag1rrn1§ oldugu §eyi sorar. Ebu Sufyan · 
da hepsini butun a~1khg1 ile anlatlr. ~u kadar var ki Ebu Sufyan o sira
larda bir mti§riktir ve henuz musltiman olmarni§tlr. Bu hadise Hudey
biye ban§mdan soma - ·hadiste de a~1klandlg1 uzere- Mekke'nin fet
hinden oncedir. 

Kayser: Zulmediyor mu? diye sordu. 
Ben dedim ki : 
Hay1r, uzun zamandan beri o'nu tanmm boyle bir §ey yaprnl§ de

gildir. 
Sonra §Oyle devam etti : Bundan sonra bana ek olarak bir §ey soy

lememe . f1rsat vermedi. Daha sonra Rasulullah (s.a.) m mektubu geti
rildi ve o da okudu. Mektup §U mealde idi: Rahman ve Rahim olan 
Allah'm ad1yla. Allah'm el~isi Muhammed'den Rum'un buyugu Hi
rakl'e: Dogru yola uyanlara selam olsun. Bundan sonra: Musluman 
ol, kurtul. Musluman ol ki Allah sana mukatatlm iki kat versin. Ama 
yuz ~evirirsen Erisile:rin (Arius~ularm?) gunah1 senin boynunad1r ve: 
«De ki ey ehl-i kitab, hepiniz sizinle bizim aram1zda e§it olan bir keli
meye gelin: Allah'dan ba§kasma kulluk etmeyelim. O'na hi~bir §eyi 
e§ ko§mayahm. Ve Allah'1 b1rak1p da kimimiz kimimizi Rab edinme
sin. Eger yuz~evirirlerse o vakit §ahid olun ki biz muslumamz, deyin.» 

Muhammed ibn ishak ve ba§kalan Al~i imran suresinin ba§mdan 
itibaren seksen kusur ayetin Necran hey'eti hakkmda nazil oldug,.mu 
zikrediyorlar. Zuhri de §Oyle diyor: «Cizyeyi ilk verenler onlard1r.>> 

Cizye ayetinin Mekke fethinden sonra nazi! oldugunda ihtilat yok
tUl. 0 halde Muhammed ibn ishak ve Zuhri'nin zikrettikleri ile Al-i 
imran'daki bu ayetin, Hirakl'e yaz1lan mektupta aynen yer almasmm 
arasm1 nasll bulacag1z? 

Buna ~e§itli §ekillerde cevab verilebilir : 
Birincisi: Bu ayet iki defa nazil olmu§ olabilir. Bir kerre Hudey

biye'den once, ba§ka bir kffrre de Mekke fethinden sonra. 
ikincisi: Al-i imran suresinin, ba§mdan bu ayete kadar olan kls

mmm Necran hey'eti · hakkmda, bu ayetin ise ondan daha once inmi§ 
olmas1 Ebu Sufyan hadisinin de delaletiyle ibn ishak'm «Seksen kusur 
ayete kadar ... >> sozunun mahfuz olmamas1 mumkundur. 

U~uncusu: Necran hey'etinin Hudeybiye'den once · gelmi§ olmas1, 
la'netle§meden vazge~erek vermi§ olduklarmm cizye olarak degil de an
la§ma ve hediye kabilinden vermi§ oltnalan, sonra da buna uygun ola
rak cizye ayetinin indirilmi§ olmas1 miimkundur. Nitekim ganimetle
rin be§te biri ve be§te dordu hakkmdaki hfikumde de boyle olmu§ ve 
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Abdullah ibn Cah§'In Bedir Gazvesi oncesinde yapmi§ oldugu uygula
maya uygun §ekilde, ganimetlerin taksimine dair ayet nazil olmu§tU. 

Dordunciisu: Muhtemeldir ki, Rasulullah (s.a.) Hirakl'e gonder
digi mektubda bu ifacielerin yazilmasmi emrettiginde henuz inzal olun
mami§tl. Sonra Rasulullah'm yazdird1gma uygun bir §ekilde ayet nazil 
olmu§tur. Ortfinme, esirler ve muna!Iklann namazmm kilmmamas1 
hakkmda Hz. Omer'in arzusuna uygun ayetler nazil oldugu gibi: ~u , 
ayetlerde de durum aymdir : 

«Siz de ibrahim'in makammdan bir namazgah edinin.» (Bakara, 
125) 

«~ayet o sizi bo§arsa, Rabbi ona! sizden daha iyi... e§ler verir.n 
(Tahrim, 5) 

65 - Ey ehl-i kitab; ibrahim hakk1nda ni<;in muna
ka~a ediyorsunuz? Tevrat da, incil de, ~uphesiz ondan son
ra indirilmi~tir. Akhn1z ermiyor mu? 

66 - Siz, hadi bilginiz olan ~ey uzerinde miinak~a 
eden kimselersiniz. Ya bilginiz olmayan ~ey uzerinde nic;in 
munak~a ediyorsunuz? Halbuki Allah bilir, siz bilmez
siniz. 

67 - ibrahim; ne yahudi, ne de hiristiyan idi. Fakat 
o, Allah'1 bir taruyan, ger<;ek bir miisluman idi. Ve mu~
riklerden de degildi. 

68 - Dogrusu ibrahim'e en yakm olanlar o'na uyan
lar, peygamber ve iman edenlerdir. Ve o, mu~riklerden de 
degildi. 
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Hz. ibrahim'in Qer~ek Yakmlan 

Allah Teala yahudi ve h1ristiyanlarm Hz. Ibrahim hakkmdaki mii-
. naka§alanm ve onlardan herbirinin Hz. Ibrahim' in kendilerinden (ken- · 
di dinleri iizere). oldugu iddiasm1 reddediyor. Nitekim Muhammed ibn 
Ishak ibn Yessar der ki: Zeyd ibn Sabit'in kolesi Muhammed ibn Mu.: 
hammed'in ... ibn Ab.bas'dan rivayetine gore: Necran ·hlristiyanlan 
ve yahudi hahamlah Rasulullah (s.a.) m yamnda biraraya geldiler ve 
o'nun yamnda milnaka§aya · giri§tiler. Hahamlar: Ibrahim yahudidir. 
Huistiyanlar da: Ibrahim h1ristiyand1r, dediler. Bunun iizerine Allah 
Teala: <<Ey eh~-i kitab- Ibrahim hakkmda ni~in munaka§a ediyors·u
nuz? .. . )) ayetini .indirdi. 

Ey yahudiler .siz nas1l olur da Hz. ibrahim'in yahudi oldugunu iddia 
edersiniz? o, Allah'm Tevrat'1 Hz. Musa'ya indirmesinden once ya§a
mi§tlr. Ve siz, ey h1ristiyanlar, nas1l olur da o'nun hlristiyan oldugu
nu iddia edersiniz? Huistiyanhk, Hz. ibrahim'in zamamndan c;ok son
ra ortaya ~1km1§tlr. l§te bu sebeple Allah Teala: <<Akllmz ermiyor mu?» 
buyuruyor. 

Sonra §oyl~ devam ediyor : «Siz, hadi bilginiz olan §ey uzerinde 
miinaka§a eden kimselersiniz. Ya bilginiz olmayan §ey uzerinde ni~in 
miinaka§a ediyorsunuz?>> 

Bu ayet, bilgisi olmayan §eyler iizerinde miinaka§a edenlere ·bir 
reddiyedir. Yahudiler ve hlristiyanlar Hz. Ibrahim (a.s.) hakkmda, bil
gisiz olduklarl halde miinaka§a ediyorlardl. Mesela Hz. Muhammed 
(s.a.) in peygamberligine kadar ge~erli olmak iizere Allah'm kendileri
ne, gondermi§ oldugu dinle ilgili olarak bildikleri konularda miinaka~a 
etseler, bu onlarm hakkl olurdu. Halbuki onlar bilmedikleri konularda 
konu§uyorlardl. I§te Allah Teala bunu onlara yasakllyor ve bilmedik
leri konulan haz1r ve gaib olan her §eyi, i§leri ger~ek yonleriyle ve bu
tiin a~1khg1yla bilen Allah'a buakmalarml emrediyor ve §oyle buyu-. 
ruyor: <<Halbuki Allah bilir, siz bilmezsiniz.» 

Sonra devamla : 
«Ibr~him ne yahudi, ne de huistiyan idi. Fakat o, Allah'l bir ta

myan, §irkten kac;1p iman'a yonelen ger~ek bir musliiman idi ve rnii§
riklerden de degildi.>> 

Bu ayet daha once Bakara suresinde gec;en «Yahudi veya nasrani 
olun ki hidayete eresiniz, dediler.» (Bakara, 135) ayeti gibidir. 

Allah Teala devamla buyuruyor ki; 
Dogrusu ibrahim'e en yakm ·olanlar, o'na tabi olmaya en ~ok hakln 

olanlar, o'nun dinine uyanlar; §U peygamber Hz. Muhammed (s.a.) 
ve o'na iman eden ansar, muhacir ve bunlardan sonra gelen Muham
med iimmetidir. Allah mu'minlerin dostudur. 

L 
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Said ibn Mansur dedi ki : Bize Ebu'l-Ahvas .. ~ ibn Mes'ud'dan ri
vayet etti ki, Ras1ilullah (s.a.) : 

Her peygam berin, peygamberlerden dostlan vard1r. Benim de pey
gamberlerden dostum, atam ve Rabb1mm dostu olan ibrahim'dir, bu

. yurdu, ve bu ayeti okudu: «Dogrusu ibrahim'e en yakm olanlar .. . n 

Allah Teala : ((Allah mii'minlerin dostudur» buyuruyorki ger~ekte Al-
lah, biitiin peygamberlerine inananlann dostudur. · 

69 - Ehl-i kitab'tan bir Utife sizi ~w;rrtmak istediler. 
Halbuki onlar, kendilerinden b~kasm1 ~af]Irtamazlar da 
fark1na varmazlar. 

70 - Ey ehl-i kitab, goriip du~urken nic;in Allah'1n . 
ayetlerini inkar ediyorsunuz? 

71 - Ey ehl-i kitab, nic;in hakk1 bat1la kan~tlnyor ve 
bile bile hakk1 . gizliyorsunuz? 

72 - Ehl-i kitab'tan bir giiruh ~oyle dedi: Vann o 
mii'minlere indirilenlere giipegiindiiz iman edin. Sonunda 
da doniip kiifredin. Belki onlar da donerler. 

73- Kendi dininize uyanlardan b~kas1na inanma
ym_ De ki : Dogru yol, Allah'In yoludur. Derler ki : Size ve
rilenin bir benzerinin de birine verildigini veya Rabb1n1-
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z1n kat1nda size delil gosterecekleri bir ~eyi ac;lklamay1n. 
De ki : Dogrusu lutuf Al1ah'1n eliridedir. onu diledigine ve
rir. Allah V asi' dir, Alim 'dir. 

74 - biledigine rahmetini tahsis eder. Allah, en hi.l- 1 
yiik lutuf sahibidir. 

Ehl-i Kitab'm Tuhaf Davram§lan 

Allah TeaJa yahudilerin miisliimanlan t;ekemediklerini . ve onlari 
sap1tmak istediklerini haber veriyor. Ve yine bildiriyor ki bu yaptlk
larmm vebali yine kendilerine donecek ve §a§Irtllmi§ olduklanm his
setmiyecekler bile. 

Sonra Allah Teala onlan reddederek buyuruyor ki; 
«Ey ehl-i kitab, g6ri1p dururken dogru ve gergek oldugunu bildi

giniz halde nigin Allah'm ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehl-i kitab, 
nit;in hakk1 batlla kan§tmyor ve bile bile hakki gizliyorsunuz?» Siz 
Muhammed (s.a.) in kitabm1zda bulunan Sifatlm · gok iyi bildiginiz 

;halde g.izliyorsunuz. · 
«Ehl-i kitab'dan bir giiruh §6yle dedi : Vann o mii'minlere indiri

lenlere giipegiindiiz iman edin sonunda da doniip kiifredin.» 
Bu, onlar tarafmdan haz1rlanan bir tuzak idi. Boylece insanlardan 

heniiz imam zay1f olanlann dini i§lerini, duygulanm kan§tlracaklardl. 
Aralarmda isti§are etmi§ler ve §U karara varm1§lard1 : Giiniin ba§lan
gicmda iman etmi§ goriinecekler, miisliimanlarla birlikte sabah nama
zmi kilacaklar. Gun sona erince de tekrar kendi dinlerine doneceklerdi. 
Boylece insanlarm bilgisizleri §6yle dii§iineceklerdi: Onlar miislfunan
lann dininde bir eksiklik ve ay1p gormeseler hi<; dinlerine geri doner
ler miydi? Allah Teala onlarm bu niyyetlerini §6yle at;Ikhyor: 

«Boylece yapm, belki onlar da donerler, derler.» 
ibn Ebu Necih, Miicahid'den nakleder ki; o, Yahudiler hakkmda 

nazil olan bu ayet konusunda §6yle dedi : Yahudiler RasUlullah (s.a.) 
ile birlikte sabah namaz1 klld1lar, giiniin sonunda da kiifrettiler. Bu 
onlarm bir hilesi idi. Boylece insanlar bu dine tabi olduktan sonra on
larm bu dindeki sap1khg1 gordiiklerini zannedeceklerdi. 

Avfi ibn Abbas'tan naklen der ki; Ehl-i kitab'dan bir grup kendi 
aralarmda §6yle konu§tular: Giiniin ba§langicmda Muhammed'in as
habiyla kar§Ila§Irsamz iman edin. Ak§am olunca da kendi ibadetinizi 
yapm. Belki onlar : Bunlar ehl-i kitab'dir. Bizden daha bilgilidirler, 
derler. 

Allah Teala buyuruyor ki; 
uKendi dininize uyanlardan ba§kasma inanmaym.>> Sizin dininize 
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inananlar di§mda sakm kimseye giivenip de s1r vermeyin. Yammzda 
olatl §eyleri miisliimanlara g6stermeyin. Olur ki ona inamrlar da bun
Ian, size kar§I kullamrlar. 

«De ki ~~ dogru yal, Allah'm yaludur.» Mii'minlerin kalblerini en 
kamil imana ul~hracak alan Allah'd1r. Bunu da kulu ve elgisi Muham
med (s.a.) e indirmi§ aldugu apag1k ayetler, kesin deliller ve a<;Ik huc
cetlerle ger~ekle§tirecektir. Ey yahudiler siz istediginiz kadar daha on
ce gegen peygamberlerden naklettiginiz ve kitab1mzda mevcud alan 
Hz. Muhamme~'in niteliklerini gizleyin. 

«Derler ki : Size verilenin bir benzerinin de birine verildigini veya 
RabbmiZlil katmda size delil gosterecekleri bir §eyi a<;Iklamaym.)) Di
yorlardl ki : Sizcteki bilgileri miisliimanlara gostermeyin. Bunlan siz
den ogrenirler de sizinle e§it alurlar. Hatta biitiin giigleriyle bunlara 
iman edeceklerinden sizden iistiin bile olurlar. Ya da Allah katmda 
sizin aleyhinize bunlan delil alarak kullamrlar. Boylece bu ilimler 
hem diinyada hem de ahirette aleyhinize delil ve hiiccet . aluverir. 

«De ki: Dagrusu lutuf Allah'm elindedir. Onu diledigine verir.)) 
Biitiin i§ler O'nun tasarrufu altmdad1r. Veren de 0, vermeyen de. Di
ledigini iman, ilim ve tam bir tasavvur giicii vererek nimetlendirir; 
diledigini sap1hr, goziinii ve · basiretini baglar, kalbini ve kulagm1 mii
hiirler, goziine perde geker. Huccet ve hikmet O'nun~ur. 

«Allah Vasi'dir, Alim'dir.)) Diledigine rahmetini tahsis eder. En 
biiyiik lutuf sahibidir. 

Ey iman edenler, peygamberiniz Muhammed (s.a.) i diger biitiin 
peygamberlerden §erefli kllmakla ve sayesinde sizi §eriatlarm en gii
zeline ula§tlrmakla Allah size sm1rs1z ve nitelenemeyecek lutuflan tah
sis etmi§tir. 

~ ,....J(i ( J*,.... \:::.0 o_., •) ,' // o_, ~-; _} \1::.4/~t::'.o\~-:: '(-:/,\\•j.•: 
~ ~~J' .. .J~~~ ... v\t~)/~J ~~~~~~ .... ~\t ~Lr~b;l~~.J 
S)' J .. ..-:.J':""" .. =""'--g,~(:C;" --·r,)n~ ·J~ (8l't~~6~~C{I~~\ 
~.J ... . J:-1'., ., - ~ y ~·. "' ,.., .; ... " ...... 

\ I "' 

~"f_:-t\•\'J..-'""~\f(. .'-!\ ... o/ '· ·~~-::'~~<.'~ o}// ·,~__;\; ,(: 

~~~...»0 .. \tja>~~~J.Jlf-s-~ Jy .. !J~~ ~Lr' 
75 - Ehl-i kiUtb'tan oylesi vardlr ki; kantarla emanet 

brraksan onu sana oder. Oylesi de vardlr ki; bir tek altm 
emanet etsen, tepesine dikilmedikc;e onu sana odemez. Bu, 
onlann: Ommiler hakkmda bize kar~1 sorumluluk yoktur, 

Tefsir, C, IV. - F. 81 
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demelerindendir. Onlar, bile bile Allah'a kar~1 yalan soy
lemektedirler. 

76 - Hay1r, kim ahdini yerine getirir ve sakm1rsa 
~uphe yok ki; Allah, sak1nanlan sever 

Ger~ek Kitab'm Ehli Olanlar 

Allah Teala yahudilerde hainlik bulundugunu haber vererek, mii'
minleri onlara kanmaktan sakmdmyor. Zira . <<Onlarm i~inde oyleleri 
vard1r ki, kendisine kantarla mal emanet etsen onu sana geri oder. 
<<Bundan az olamm da elbette geri odeyecektir.» Oylesi de vard1r ki bir 
tek altm emanet etsen tepesinde dikilmedik~e, hakkmi elinden kurta
rabilmek i~in devamli 1srarla ba§mda durmadik~a onu sana odemez.» 
}:>ir tek altm hakkmda boyle yaparsa daha fazlasmda ne yapar bir dii
§iiniin. 

Kantar hakkmda surenin ba§mda bilgi vernii§tik. Dinar (altm) 
ise bilinen bir§eydir. 

ibn Ebu Hatim diyor ki; bize Said ibn Amr'm ... Malik ibn Di
nar'dan naklettigine gore o §oyle demi§ : Altma dinar ( _;\.:..!~ ) denildi. 
<;iinkii o, hem din hem de ate§tir. Kim onu hakkiyla, . hakk1 olarak 
allrsa, i§te o dinidir, kim de hakki olmadan alirsa bu kendisi i~in bir 
ate§tir. · 

Buhari'nin Sahih'inde birka~ yerde zikrettigi bir hadisi buraya 
almannz uygun olacaktir. Buhari'nin Kitab'iil-Kefale'de zikrettigi ha
dis §oyledir : 

Leys ... E:bu Hiireyre'den, o da Rasulullah (s.a.) dan naklediyor ki; 
Raswullah (s.a.) israilogullarmdan bir adam1 anlatt1: 0 adam, is
railogullarmdan birisinden kendisine bin dinar bor~ vermesini istedi. 
Bor~ istenen : Bu i§e §ahid tutacagm §ahidler getir, dedi. Adam : ~a
hid olarak Allah yeter, dedi. 0 halde bana bir kefil gaster, deyince de: 
Kefil olarak Allah yeter, dedi. 

Adam: 
Dogru soyledin, diyerek kendisine belli bir va'de ile bin dinan ver

di. Bor~ alan adam denize a~1ld1 ve ihtiyacmr giderdi. Sonra soz verdigi 
giinde yeti§mek iizere binecek bir vas1ta arad1 ama bulamadL Bir aga~ 
par~as1 ald1, oydu, i~ine bin dinar ile paramn sahibine hitaben bir 
mektup koydu. Sonra da oydugu oyugu kapatti, diizeltti ve bunu ya
mna alarak denize a~Ildi, §oyle dedi : «Ey Allah'1m, sen biliyorsun ki 
ben falancadan bin dinar bor~ istedim. Benden kefil istedi. Ben de : 
Kefil olarak Allah yeter, dedim. Seni kefil olarak kabul etti. Benden 
§ahid getirmemi istedi. Ben de : f}ahid olarak Allah yeter, dedim. Senin 
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§ahiciligine raz1 oldu. Ona ait olan paray1 yeti§tirmek i~in bir binit bul
maya ~abaladtm, ama bulamadtm. ~imdi ise onu Sana btraktyorum.» 
Aga~ par~asm1 denize b1rakti ve aga~ kaybolup gitti. Adam da oradan 
aynldi ve memleketine gitmek uzere vas1ta aramaya koyuldu. 

Bu s1rada bor~ veren adam, evinden ~1ktl ve deniz kenarmda bek
lemeye ba§ladt; belki bir vasita gelir de bor~lu parasml getirirdi. 0 
esnada paramn i~inde bulundugu odun par~asm1 gordu. Evde yakacak 
odun olarak onu aldl kmnca da i~indeki paray1 ve mektubu gordu. 
Sonra bore; alan adam geldi ve bin dinan getirerek : Vallahi, mallm 
sana getirebilmek i<;in ~ok vas1ta arad1m. ~imdi geldigimden daha 
once hie; bir vas1ta bulamad1m, dedi. Alacaklmm : Sen bana bir§ey 
gonderdin mi? sorusuna : Soyledim ya, bundan once binecek bir vas1ta 
bulamad1m, diye cevab verdi. Alacakll : Muhakkak ki Allah, senin agac; 
ic;inde gonderdigini bana ula§tlrdL AI bin dinanm, var safa ile git di
yerek parasm1 iade etti. Boylece Buhari hadisi «muallakn olarak cezm 
ifade eden kahpla kaydediyor. 

( .. .. .... ..... ........... ) 
<<Bu onlarm, uinmiler hakkmda bize kar§I bir sorumluluk yoktur, 

demelerindendir.n ayetine gelince: Onlan, Hakk'1 inkara sevkeden hu
sus, onlarm §Oyle demeleridir : Dinimize gore ummilerin, yani arapla
rm mallanm yememizin hi<;bir mahzuru yoktur. <;unku Allah, bunu bize 
helal ktlmi§tlr. 

Allah Teala da §6yle buyuruyor : 
«Onlar bile bile Allah'a kar§I yalan soylemektedirler.n Bu sozu 

kendlleri uydurdular, bu sap1kllkla All~.h'a iftirada bulundular. Hal
buki Allah, hak ile yemenin dt§mda mallarln yenilmesini onlara haram 
kllmi§tlr. Muhakkak ki onlar iftirac1 bir kavimdir. 

Abdurrezzak diyor ki; bize Ma'der ... Sa'sa'a ibn Yezid'den · nak
letti ki, bir adam ibn Abbas'a; harbde z1mmllerin mallarmdan tavuk 
ve koyun gibi mallar ele gec;iriyoruz, ne dersin? diye sordu. 

Peki siz buna ne diyorsunuz? deyince, Bunda bir beis yok diyoruz, 
dediler. ibn Abbas: Sizin bu sozunuz, ehl-i kitab'm «U.mmiler hakkm
da bize kar§l bir sorumluluk yoktur.n dehlelerine benziyor. Eger zimmi
ler cizyelerini veriyorlarsa, onlarm kendi gonulleriyle vermeleri haric; 
bunlar size helal degildir. Bu hadisi Sevri de Ebu ishak'dan rivayet et
mi§tir. 

ibn Ebu Hatim diyor ki; bize Muhammed ibn Yahya .· .. Said ibn 
Cubeyr'den' rivayet etti ki o §Oyle demi§ : 

Ehl-i kitab ummiler hakkmda bize kar§I bir sorumluluk yoktur, 
deyince Allah'm Peygamberi §oyle buyurdu : .Allah'm dti§manlan ya
lan soyledi. Cahiliyyet devrinden kalan her ~ey §U iki ayagtmm altm-
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dad1r, yalmzca em€metler mtistesna. Zira o, ister iyi ister kotii olsun, 
· emanet mutlaka sahibine verileceKtir. -

Allah Teala §oyle buyuruyor : 
«Hayir, kim ahdini yerine getirir ve (giinahtan) sak1mrsa ... » Ey 

Ehl-i Kitab, sizden her kim Allah ile daha once yapmi§ oldugu anla§
maya -ki buna gore- Allah (c.c.) Muhammed (s.a.) i peygamber 
olarak gonderdiginde o'na iman edeceklerdir. Allah Teala aym . §ekilde 
biitiin peygamberlerinden ve onlarm iimmetinden de bu konuda ahd 
alnn§tir, kim bu ahde vefa g6sterir, Allah'm haram kildigi §eylerden 
sak1mr, insanhgm efendisi, elc;ilerin sonuncusu (Muhammed) ile, onun 
getirdigine tabi olursa «~iiphe yak ki Allah sakmanlan sever.» 

77 - Allah'1n ahdini ve kendi yeminlerini az bir pa
haya degil?enlerin, ahitette hie; bir pay1 yoktur. All~h, kl
yamet giinii onlarla konul?maz, onlara bakmaz, onlan te
mize c;Ikarmaz. Ve onlar ic;in elim bir azab vardlr. 

Allah'm Ahdini . Satanlar 

Allah Teala buyuruyor ki: Muhammed (s.a.) e tabi olmak ve 
o'nun sifatlarmr, durumunu insanlara anlatmak konusunda Allah'a 
vermi§ olduklan sozii bozanlar ve yalan, kotii, giinahkar . yeminlerine · 
bedel olarak fani ve az bir diinya malma kar§Ihk tercih edenler var 
ya i§te «Onlarm ahirette hic;bir pay1 yoktur. Allah k1yamet gunu on
larla konu§maz, onlara rahmet nazanyla bakmaz. Onlan gtinah ve 
pisliklerinden temize t;Ikarmaz. Aksine cehenneme atJ.lmalanm emre
der. Onlar ic;in elim bir azab vardu.» 

Bu ayet-i kerime ile ilgili birc;ok hadis-i §erif varid olmu§tur. Bun
Ian zikredelim : 

1 - imam Ahmed. diyor ki; bize Affan'm ... Ebu Zerr'den rivaye
tine gore o §oyle demi§tir : Rasulullah : 

Jli .. r.J ~~:i; ~ j • rJ':..:; j , ~l ~~..:; j , ~~~ r:i ~~1 ~.k:..:; .. -;:-Jv: 

'J\i ~~I J_?~ C.-; ::.,: . 1_,~;_ j 1;~ : ~~ ;i J\i .)::,., ~i: ~ ~~ ~_?~ ~i:_.1 



Al-i imran, 71) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSlR.i 1285 
I 

~)\S:::JI ·~~ ~::1 ~~il) ~l:i1:, J." .. .il 
" , . , "' , "" 

lj'~ ki§i vard1r ki, Allah k1yamet gfulu onlarla konu§maz, onlara 
(rahmet nazanyla) bakmaz, onlan temize ~1karmaz ve onlar i~in elim 
bir azab vard1r, buyurdu. Ebu Zerr der ki: Rasulullah (s.a.) bunu u~ 
kerre okudu. Ebu Zerr; bunlar kaybedip hiisrana ugrad1lar. Ey Allah'm 
Rasulu onlar kimlerdir? dedi. 

Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Elbisesini kibirlenerek yerde suru
yen, malmm degerini yalan yeminle artlran ve yapt1g1 iyiligi, kar§I
smdakinin ba§ma kakand1r. ;1 . 

Miislim -ve Sunen sahipleri de hadisi §:U'be kanahyla rivayet et
mi§lerdir. 

Hadisin ba§ka bir tariktan rivayeti de §oyledir: 
:imam Ahmed diyor ki; biz~ :ismail ... Ebu'l-Ahmes'den rivayet etti 

. ki o §Oyle demi§tir : Ebu Zerr'e rastlad!m ve ona dedim ki : Bana ula§
tigma gore sen Rasulullah (s.a.) dan bir hadis rivayet ediyormu§Sun? 

Dedi ki: Rasulullah (s.a.) dan i§ittikten sonra ondan i§ittigim §ey 
hakkmda yalan soyleyecegimi sanma, benden sana ula§an nedir? 

Ben dedim ki : Bana p.la§tl ki sen §Oyl~ diyormU§SUn : U~ ki§i var
dlr .ki; Allah onlan sever; yine u~ ki§i vard1r ki, Allah onlan sevmez 
ve onlara bugzeder. 

Ebu Zerr §oyle dedi: Evet bunu soyledim ve (Allah Rasulfulden) 
i§ittim. 

Ben yine sordum : Kimdir o Allah'In sevdikleri? 
Bir grup i~inde dii§manla kar§Ila§Ir da onunla, oldurillunceye ka

dar ya da galib gelinteye kadar vuru§ur. Bir kavim sefere ~1kar, yolcu
luklari uzar ve bir yerde konaklamak isterler ve konaklarlar. Onlardan 
birisi bir kenara ~ekilir ve tekrar yola ~1kmak iizere digerlerin~ uyan
dirmcaya kadar namaz k1lar. Bir de bir adamm kehdine eziyet veren 
bir kom§usu olur da, Allah aralanm alum ya da kom§usunun aynhp 
gitmesiyle aytrmcaya kadar onun eziyetlerine sabreder. 

Ya A1lah'm sevmedikleri kimlerdir? <;ok yemin eden tacir (veya 
satiCl), hilekar fakir ve ~ok minnet eden cimri. Hadis bu §ekliyle ga
ribtir. 

2 - :imam Ahmed diyor ·ki; bize Yahya :ibn Said'in ... Adiyy :ibn 
Umeyra el-Kindi'den rivayetine gore o §oyle dedi : 

Kindeli :imri'ill-Kays :ibn Abis ad!nda bir adam ile Hadramut'dan 
bir adam, bir yer (toprak par~as1) uzerinde Rasulullah (s.a.) m huz~1-
runda tartl§tllar. RasUI-i Ekrem Hadramut'lu adamdan ·beige istedi. · 
Adamm bir belgesi yoktu. :imri'ill-Kays'dan yemin etmesini istedi. Had
ramutlu adam : Ey Allah'm Rasulii eger bu adama yemin imkam vertt-
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sen -Ka'be'nin Rabblna yemin olsun- benim toprag1m gider, dedi. 
Allah'm Ra:sulii: Kim, birisinin mahm kendine maletmek ic;in yalan 
yere yemin ederse, Allah'a kavw~tugunda Allah'l kendine k1zgm olarak 
bulur, buyurdular. 

(Ravi) Raca' §oyle der: Allah'm Rasulii: <<Allah'm ahdini ve y~
minlerini az bir pahaya degi§enlerin ... » ayetini okudu. imri'iil-Kays'm: 
Ey Allah'm Rasulii, peki onu b1rakanlara ne var? sorusuna, Allah Ra
sulii : uCennet» buyurdular .. imri'iil-Kays : 

~ahid ol, ben hepsini ona b1raktlm, dedi. Hadisi Nesei de Adiyy 
ibn Adiyy'den rivayet etmi§tir. 

3 - imam Ahmed diyor ki; bize Ebu Muaviye'nin ... Abdullah'tan 
rivayetine gore o §oyle dedi: 

Allah'm Rasulii (s.a.) buyurdu: Kim, bir miisliimamn mahm ken
dine mal etmek ic;in yalan yere yemin ederse Allah (c.c.) kendisine klz
gm oldugu halde Allah'a kavu§ur. 

E§'as §oyle diyor : Vallahi, bu hadis benim hak;k:Imda soylenmi§tl. 
~oyle ki: Benimle bir yahudi arasmda ihtilafll bir arazi vard1. Adam 
benim hakk1rm inkar eiti. Adarm tuttum Allah Rasuliiniin (s.a.) hu
zuruna gotiirdiim. Rasulullah (s.a.) bana: Belgen var m1? buyurdu. 
Ben : Hay1r, dedim. Yahudi'ye, yemin et, dedi. 

Ben sbze kan§tltn : Ey Allah'm Rasulii adam yemin eder, benim de 
mahm gider. Bunun iizerine Allah Teala : ((Allah'm ahdini ve kendi ye
minlerini az bir pahaya degi§enlerin ... » ayetini inzal etti. Hadisi Bu; 
hari ve Mii.slim de A'mes'ten rivayetle tahric etmi§lerdir. 

Bu hadisin ba§ka bir tariktan rivayeti ·de §oyledir : imam Ahmed 
diyor: Bize Yahya ibn Adem'in ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: 

Kim miisliiman bir ki§inin malm1 kendine mal ederse, Allah'a ka
VU§tugunda O'nu kendine k1zgm olarak bulur. 

E§'as ibn Kays geldi ve : Ebu Abdurrahman size ne rivayet ediyor? 
diye sordu. Durumu anlattlk. ~oyle dedi: Bu hadis benim hakklmda
dir. Amcam oglu ile aram1zda ortak, fakat onun elinde bulunan bir kuyu 
konusunda Allah Rasuliiniin (s.a.) huzurunda tarti§tlk. Rasftlullah 
(s.a.) : Onun, senin kuyun olduguna dair elinde bir beige varsa ne ala; 
degilse ona yemin ettirecegim, buyurdu. Ben : Elimde beige yok. Onun 
yemini ile hiikmedersen de benim kuyum gidecek. Zira hasm1m gii
nahkar bir ki§idir, deyince Rasulullah (s.a.) : Kim miisliiman bir ki
§inin mahm kendine malederse Allah'a kavu§tugunda O'nu kendine 
k1zgm olarak bulur.» buyurdular, ve bu ayeti okudular: <<Allah'm ah
dini ve kendi yeminlerini az bir pahaya degi§enlerin .. . » 

4 :- imam Ahmed diyor ki ~ bize Yahya ibn Gaylan ... Muaz ibiJ 
Enes'den o da babasmdan rivay~t etti ki Rasulullah (s.a.) §oyle bu-
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. yurdu: Allah'm birtak1m kullan vardlr ki k1yamet giinii onlarla konu§
maz, onlan temize ~Ikarmaz ve onlara bakmaz. 

Kimdir onlar ey Allah'm el~isi? diye soruldu. Anne:-babasmdan 
yiiz~eviren evlad, cocugundan yiiz~eviren ebeveyn ve bir de bir kavmin 
kendisine iyilik yaptlgl, sonra da onlann nimetlerini inkar ederek 
onlardan yiiz~eviren ki§i, dedi. 

5- ibn Ebu Hatim dedi: Bize Hasan ibn Arafe'nin ... Abdullah ibn 
Ebu Evfa'dan rivayetine gore; bir adam pazara bir mal koydu ve miis
liimanlardan birisini aldatmak i~in vermedigi halde, o mall birisine 
verdigine dair, Allah adma yemin etti. Bunun iizerine §U ayet nazi! 
oldu : «Allah'm ahdini ve kendi yeminlerini az bir paha ile degi§en
lere .. . » Bu hadisi ba§ka ·bir §ekilde Buhari de Av.vam'dan rivayet et
mi§tir: 

6 - imam Ahmed dedi : Bize Veki'in ... Ebu Hiireyre'den rivayeti
ne. gore: 

Raswullah (s.a.) §Oyle buyurdu : 
U~ ki§i vardlr ki k1yamet giinii Allah onlarla konU§maz, onlara 

bakmaz ve onlan temize ~1karmaz. Onlar i~in elim bir azab vard1r: 
Yolcuya yanmdaki fazla suyu vermeyen, bir mal i~in yalan yere 

yemin eden, birt imama biat edip de sonra imam kendisine (mal) verir
se biatma vefa gosteren, vermedigi takdirde de vefa gastermryen ki§i. 
Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi de Veki' kanahyla rivayet etmi§lerdir, 
Tirmizi bu hadis hasendir, sahihtir, der. 
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78 - On1ardan bir guruh vard1r ki; kitabda olmadtgr 
halde kitabdan zannedesiniz diye, dillerini egip, bukerler. 
Allah katlndan olmadigl halde Allah katmdandir, derler. 
Allah adina, bile bile yalan soylerler. 

Allah'a isnadda Bulunanlar 

Allah Teala yahudilerden - Allah'm la'neti onlann iizerlerine ol
sun- haber vererek buyurur ki; onlarm i~inde bir grup var ki, onlar 
kelimeleri yer1erinden kalduarak tahrif ederler, Allah kelamm1 degi§
tirirler ve as1l yerlerinden kaldmrlar. Boylece cahillere, Allah kitabm-
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da bu §ekilde oldugu vehmini vermek isterler ve bu yaptlklan §eyi Al
lah'a nisbet ederler. Bu, a~1k~a Allah'a kar§l bir yalandir. Kendileri 
yalan soylediklerini ve bu konuda iftira ettiklerini bile bile boyle ya
parlar. i§te bunun i~in Allah Teala «Allah adma bile bile yalan soy
lerler.lt buyuruyor. 

Mucahid, f}a'bi, Hasan, Katade, Rebi' ibn Enes, «dillerini egip bii
kenlerl) ifadesini, tahrif ederler diye tefsir etmi§lerdir. 

Buhari ibn Abbas'tan naklediyor: Onlar (kitablan) tahrif ediyor 
ve ilavede bulunuyorlar. Allah'm yaratlklarmdan, Allah'm kitabmm 
lafzm1 izale edebilecek hi~ kimse yoktur. Olsa olsa tahrif etmi§ ve te'
vil edilmeyecek manalarla te'vil etmi§lerdir. 

Vehb ibn Munebbih de §oyle der : Tevrat ve incil, Allah'm onlan 
inzal ettigi gibidir, bir harfi bile degi§memi§tir. Fakat onlar tahrif ve 
te'villerle bir de kendiliklerinden yaznn§ olduklan kitaplarla sap1khga 
dii§mii§lerdir. 

«Allah katmdan olmad1g1 halde Allah katmdand1r, derler.n Allah'm 
kitaplarma geUnce, onlar korunmu§tur ve onlarda bir degi§iklik yoktur. 

ion Ebu- Hatim rivayet ediyor: Eger Vehb (ibn Munebbih) onla
rm halen ellerinde bulunan kitablan kasdediyorsa bunlar degi§tirilmi§, 
tahrif edilmi§ ,ziyape ve noksanhklara ma'niz kalmi§tlr. Bunlarm arap
~aya . ~evirilmesi s1rasmda da bir~ok hatalar, eksik ve fazlallklar, fahi§ 
vehimler olmu§tur. Bunlan arap~a olarak ifade eden kimsenin a~Ik
lamasi, bir~oklarmm belki de tamammm yanli§ anlamasmdan ibaret
tir. Ama Vehb, Allah'm kitablanm -ki katmda mevcud o~anlardir
kastediyorsa, bunlar korunmu§tur ve onlara yabanc1 hi~bir §ey girme
mi§tir. 

J ....... , ............ \~ '~ l/..\\"\ '.:' .,!/_,~,1, ... ""~· ·,,.., / G-1·,,~ ,,.,. • ,. ~"'~:.--:-... -': (~'., 
I,) ~ !.1 _1 U"' • u ~ :.:.> ~... • ~ !J--> ~ .oU) .t_;, " ., u .. 1.) ~ \.,. ' . '-'' "" t...r;r . . ., ..... .;r.. .., ., 

~ . .; J J-•....;.oJ•k-..-/ \7t'\--;J'X?.~ •J •K,.- /"' ,t' .. ."\~ '<'!.:::-\"' ~\~ J o 
~ ~ _,......)..). ~ \.tJ-> ~ ~ ...::.,:.) \-' ~ II.) ~ ..J ~J4\\ U _J .)~ • .., • ..., ...... j, ~ ~ ., • "" "" .., , 
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79 - Hie; bir insana yak1~maz ki; Allah kendisine ki

tabi, hukmii ve peygamberligi versin de sonra o, insanla
ra : Allah'1 b1ralnp bana kullar olun, desin. Fakat : Kitab1 
okuyup ogrettiginize gore Rabb'a kul olun, demek yara~Ir. 

80 - Size melekleri ve peygamberleri Rab olarak be
nimsemenizi de ernretmez. Miisliiman olduktan sonra size 
kiifretineyi mi emredecek? 
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Muhammed ibn ishak der ki; Muhammed ibn Ebu Muham
med'in ... ibn Abbas'dan naklettigine gore: Necran'h yahudi ve hlris-" 
tiyan din adamlar1 Rasulullah (s.a.) m katmda topland1lar ve Rasu
lullah (s.a.) onlan islam'a c;ag1rd1. Bu s1rada Ebu Rati' el-Kurazi Ra
sulullah (s.a.) a §byle dedi: Ey Muhammed, h1ristiyanlarm Meryem 
oglu isa'ya tapmalan gibi sen de bizim sana tapmam1z1 m1 istiyorsun? 

Yine Necran'hlardan bir h1ristiyan olan Reis admdaki adam da : 
Ey Muhammed, bizden . bunu mu istiyorsun, bizi buna m1 c;agmyor
sun? diye sordu. Rasulullah (s.a.) : Allah'dan ba§kasma tapmaktan 
veya O'ndan ba§kasma tapmay1 emretmekten Allah korusun. Allah 
beni bunun ic;in gbndermedi, bunu emretmedi, buyurdu. Bunun uzeri
ne Allah Teala : «Hic;bir insana yaki§maz ki, Allah kendisine kitab1, huk
mu ve peygamberligi versin de ... )) ayetlerini indirdi. 

«Hic;bir insana yaki§maz ki, Allah kendisine kitab1, hukmu ve pey
ga,mberligi versin de sonra o, insanlara : Allah'I b1rak1p bana kullar 
olun desin.» ayetine gelince; Alla'h'm kendisine kitab, hukum ve pey
gamberlik verdigi ki§inin: <(Allah ile ·beraber, O'nun di§mda bana ta
pmm» demesi yara§maz. Boyle bir §ey bir peygambere, bir Rasule ya
ra§m~zsa onlarm di§mda insanlardan her hangi birisine hie; de ya
ra§maz. 

Bunun ic;in Hasan el-Basri §byle der: Bir mu'minin, insanlara, 
kendine tapmalanm emretmesi yara§maz. Ehl-i kitab'm bir k1sm1 di;
gerlerine tapardi : Bilginlerine ve din adamlanna taparlard1. Nitekim 
Allah Teala §byle buyuruyor : 

«Onlar Allah'dan ba§ka hahamlarm1, rahiblerini. .. rablar edin
diler.» (Tevbe, 31) 

ilerde gec;ecegi gibi Mfisned ve Tirmizi'de belirtilir ki; 
Adiyy ibn Hatim §byle demi§: Ey Allah'm elc;isi, ehl-i kitab onla

ra tapm1yordu ki? Allah'm Rasulu buyurdu: Evet tapm1yorlard1 ama 
onlar, kendilerine Allah'm haramlanm helal, helallerini de haram klh
yorlardl. Onlar da buna uyuyorlard1. i§te onlarm bilgin ve din adam
lanna tapmalar1 budur. , 

Bilginlerin, din adamlarmm ve sap1khk bnderlerinin cahilleri bu 
kotUlemenin hukmu ic;indedirler. Peygamberler ile onlara uyan, ilmi 
ile amil bilginler ise bu hukme girmezler. Zira onlar Allah'm emret
tigi ve peygamberlerinin kendilerine teblig ettigi §eyleri emrediyor; 
peygamberlerin kendilerine ula§tlrdlgl, Allah'm yasaklarmdan da neh
yediyorlardl. Butun peygamberler, Allah'm kendilerine yuklemi§ ol
dugu, peygamberligi ve emaneti teblig etme gorevini, yerine getirme 
konusunda Allah ile yaratiklan arasmda birer elc;idirler ve bu vazi
feyi en mukemmel §ekilde yapmi§lar, halka nasihat etmi§ler ve onlara 
hakk'1 teblig etmi§lerdir. 
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((Fakat kitab1 okuyup ugrettiginize gore, Rabb'a kul olun, demek 
yara§Ir.» 

Fakat peygamberler, insanlara: ((Rabb'a kul plun.» derler. 
ibn Abbas, Ebu Rezin ve ba§kalanmn ifadesine gore; hakimler, 

alimler ve hilim sahipleri bo:rle derler. 
Hasan el-Basri ve ba§kalanrun ifadesine gore de fakihler ·boyle 

derler. ibn Abbas, Said ibn Cubeyr, Katade, Ata el-Horasani, Atiyye 
el-Avfi, Rebi' ibn Enes'den de aym gorti§ rivayet edilir. Hasan'dan 
rivayete gore ise burada ibadet ve takvA ehli kastedilmi§tir. 

Dahhak «Kitabl okuyup ogrettiginize gore Rabb'a kul olun.» ayeti 
hakkmda §Oyle der: Kur'an'1 ogrenenin aym. zamanda fakih de ol
masl laz1md1r. 

( ........................ ) 
Allah Teala sorira §oyle buyuruyor : 

1 ((Size, melekleri ve peygamberleri Rab olarak benimsemenizi de 
emretmez.» Allah'dan ba§ka ne bir peygambere,· ne de mukarrebun 
meleklerinden birine · tapman1z1 emretmez. <<Mtisluman olduktan son
ra size, kufretmeyi mi emredecek?» Elbette bunu yapmaz. Allah'dan 
ba§kas~na tapmaya c;a~ran muhakkak ki kufre c;a~rm1§ olur. Pey
gamberler ise . ancak iman ile emrederler. 0 iman ki tek ve ortag1 ol
mayan Allah'a tapmaktlr. Nitekim Allah Teala §oyle buyurur: ((Sen
den once gonderdigimiz her peygambere: Benden ba§ka tann yoktur. , 
Bana kulluk edin, diye vahyetmi§izdir.» (Enbiya, 25) ((Andolsun ki 
her ummete : Allah'a ibadet edin ve putlardan kac;mm, diye peygam
ber gondermi§izdir.» (Nahl, 36) «Senden once gonderdigimiz peygam
berlerden sor. Biz, Rahman'dan ba§ka ibadet edecek tannlan me§ru' 
kllml§ miyiZ?» (Zuhruf, 45) 

Meleklerden haber vererek de §oyle_ buyurur : <<Bunlardan her 
kim <<Tann o degil de benim ... >> derse, onu derhal cehennemle ceza
landinnz. Ve Biz zaliml~rin cezas1m bOyle veririZ.>> (Enbiya, 29) 
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81 - Hani Allah Peygarnberlerden soz alm1~: An
dolsun ki, size kitabi, hikmeti verdim. YaniniZda olam 
dogrulayici bir peygamber geldiginde mutlaka o'na ina
nacak ve yard1m edeceksiniz. ikrar edip de ahdi kabul 
ettiriiz mi? demi~ti. Onlar da: ikrar ettik, demi~lerdi. Al
lah : Sahid olun, Ben de sizinle beraber ~ahidlerdenim, . 

demi~ti. 
82 - Artik kim bundan sonra donerse i~te onlar, fa-

siklardir. · 

Ahdinden Donenler 

Allah Teala haber veriyor ki; Hz. Adem (a.s.) den Hz. !sa (a.s.) ya 
kadar gonderdigi butun peygamberlerden -Allah kendisine kitab ve 
hikmet vermi§ ve hangi dereceye ula§ml§ olursa olsun- kendi.Sinden 
sonra bir peygamber geldigi takdirde, o'na iman ve yard1m edecegine, 
kendisinde bulunan ilim ve peygamberligin o'na uymasma ve iman et
mesine engel olmayacagma dair soz almi§tlr. Bunun i(;in §Oyle bu
yuruyor : «Hani Allah peygamberlerden soz alffil§ : Andolsun ki, size 
kitab1, hikmeti verdim. Yamruzda olam dogrulay1c1 bir peygamber 
gel~iginde, mutlaka o'na inanacak _ve yardlm ed~ceksiniz. ikrar edip 
de ahdi kabul ettiniz mi? demi§ti.» Ibn Abbas, Mucahid, Rebi', Katade 
ve Suddi ayetteki ( 15 .,.,-I ) kelimesinin «ahid» anlamma oldugunu 
soylemi§ler; Muhammed ibn ishak da buraYl §oyle anlamaktadlr: 
Size yuklenen ahdim, zor ve peki§tirilmi§ olan misak1m_ ag1r oldu. 

«Onlar da : ikrar ettik, demi§lerdi. Allah : ~ahid olun, Ben de 
sizinle beraber §ahidlerdenim, demi§ti. Artlk J:m ahid ve soz verme
den sonra «Kim donerse i§te onlar fas1klard1r.» 

Ali ibn Ebu Talib ve amcas1 oglu Abdullah ibn Abbas §oyle dedi: 
Allah Teala; gonderdigi her peygamberden kendisi hayatta iken Mu
hammed (s.a.) peygamber olarak gelirse o'na iman edip yard1m ede
cegi, ummetinden de hayatta olduklan s1rada Muhammed (s.a.) ge
lirse iman edip o'na yard1m edecekleri husU.sunda soz alacagma dair 
ahid alml§tlr. 

Tavus, Hasan el-Basri ve Katade §Oyle dediler: Allah, peygamber
lerderi, birbirlerini dogrulayacaklarma dair soz ald1. 

Bunlarm tevcihi Hz. Ali ve ibn Abbas'm sozlerine z1t degil, belki 
onun bir laz1m1 ve tamamlaYIClSldlr. Bu sebepledir ki, Abdurrez
zak Ma'mer'den, o TavU.s'dan, Tavus da babasmdan Hz. Ali'nin sozu
nlin bir benzerini rivayet etmi§tir. 
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--------------------------------
imam Ahmed dedi: Bize Abdiirrezzak'm ... Abdullah ibn Sabit'

den rivayet ettigine gore Hz. Orner Rasulullah (s.a.) a geldi ve: Ey 
Allah'm Rasulii, ben Kurayza'h bir karde§ime ugrad1m. Bana Tev
rat'tan baz1 §eyler yazd1. Onlan size arzedeyim mi? dedi. 

Rasulullah (s.a.) m yiizii degi§ti. Abdullah ibn Sabit der ki : Ben, 
Hz. Omer'e: Rasulullah (s.a.) m yiizii nasll oldu gormez misin? de
dim. Bunun uzerine Hz. Orner : Biz Allah'1 Rab, islam'1 din ve Hz. Mu
hammed (s.a.) i rasul olarak kabul edip raz1 olduk, dedi. 

Ravi anlatlyor: Rasulullah'm o hali zail olunca buyurdular ki; 
Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Musa 
size gelse ve beni b1rak1p ona tabi olsaydm1z muhakkak ki sap1tii11§ 
olurdunuz. Siz, iimmetlerden benim pay1ma dil§en, b{m de peygam
berlerden sizin paym1za dii§enim. 

Hafiz Ebu Bekr der ki, bize ishak ... Cabir'den rivayet etti ki: . 
RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : 

Ehl-i kitab'a bir §ey sormaym1z. Onlar sizi hidayete ula§tlrmaz. 
Zira kendileri dalalete dii§mii§l·erdir. Eger sorarsamz ya bir batlh dog
rulami§, ya da bir gergegi yalanlam1§ olursunuz. Allah'a yemin olsun 
ki; eger Musa aramzda hayatta olsayd1, ancak bana tabi olmas1 o'na 
helal olurdu. 

Diger baz1 hadislerde de §oyle geger : Eger Musa ve fsa hayatta 
olsalardl mutlaka bana tabi olurlardl. 

Allah'm RasUlii Muhammed · (s.a.) peygamberlerin sonuncusudur. 
Allah;m salat ve selam1 k1yamete kadar daima o'nun iizerine olsqn. 
0 en biiyiik imamd1r. Hangi as1rda olursa olsun, diger biitiin peygam
berlerden once o'na itaat vacib olurdu. i§te bunun i9indir ki, mi'rac 
gecesi peygamberler Beyt'iil-Makdis'de topland1klarmda; onlara imam 
olmu§tu. Ha§r giinii Rab, haklan ay1rmak iizere geldiginde §efaat91 
yine o'dur. Ulii'l-Azm· peygamberlerin gelip g~9tigi ve sonunda :pobetin 
kendisine gelip de ancak o'na mahsl1s olarak kald1g1 makam-1 Mah
mud da Rasulullah Muhammed (s.a.) e yara§1r. 
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83 - Yoksa Allah'1n dininden ba$'kasmi m1 anyor
lar? Oysa goklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O'na 
teslim olmu$tur. Ve O'na dondiiriileceklerdir. 

84 - De ki: Allah'a iman ettik. Bize indirilene. ibra
him, ismail, ishak, Ya'kub ve ogullarma indirilenlere, 
Musa'ya, Isa'ya ve peygambedere; rablan taraf1ndan ve
rilenlere de iman ettik. Onlann hie; birisi arasmda fark 
gozetmeyiz. Ve biz O'na teslim olanlanz. 

85- Kim, Islam' dan ba$ka bir din ararsa, ondan asia 
kabul olunmaz. Ve o, ahirette hiisrana ugrayanlardan:drr. 

isHim'dan Ba~ka Din Arayanlar 

Allah Teala, Allah'm dininden ba§ka bir din istiyenlere red maka
mmda olmak iizere boyle buyuruyor. Allah'm dini ki; kitaplanm onun
la indirmi§, peygamberlerini onunla gondermi§tir. 0 din tek ve ortag1 
olmayan Allah'a kulluktur. «G-Oklerde ve yerde kim varsa ister istemez 
O'na teslim olmu§tUr.» Nitekim Cenab-1 Hak bir ba§ka ayette §6yle 
buyurur: 

«Goklerde ve yerdekiler de, golgeleri de sabah ak§am ister istemez 
Allah'a secde ederler.» (Ra'd, 15) 

«Allah'm yarattigi §eylerin gOlgelerinin saga-sola vurarak boyun 
egip Allah'a secde ettiklerini gormiiyorlar m1? Goklerde ve yerde bu
lunan canlllar ve melekler biiyiikliik taslamaks1zm Allah'a secde eder
ler. Kahir ve Hakim olan Rablanndan korkarlar ve emrolunduklan 
§eyleri yaparlar.» (Nahl, 48 - 50) 

Mii'min, kalbini ve kallbm1 kendi istegiyle Allah'a teslim etmi§tir. 
Kafir ise istemeye istemeye. Zira o da Allah'm kaq1 t;Ikilamayan ve 
kurtulU§U olmayan biiyiik hiikiimranllgi, kahr ve galebesi altmdad1r. 

Bu ayetin tefsirinde ba§ka bir manada bir hadis-i §erif varid olmu§
tur ve ihtiva ettigi tevcih garibtir. ~oyle ki: 

Hafiz Ebu'I-Kas1in Taberani diyor ki: Ahmed ibn Nadr ... Ata ibn 
Ebu Rebah'dan; o da Rasulullah (s.a.) dan rivayet etti: «Goklerde ve 
yerd~ ne varsa ister istemez O'na teslim olmu§tur.» ayeti hakkmda Ra
sUlullah §Oyle buyurmu§tur : 

Semada olanlar meleklerdir. Yerde kendi istegiyle Allah'a teslim 
olanlar miisliiman olarak doganlardir, istemeyerek teslim olanlar ise 
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zincir ve bukag1Iarla getirilen iimmetlerin esirleri olup bunlar isteme
diklerihalde cennete siirilleceklerdir. 

Sahih bir hadiste de §oyle denilir : 
Rabbm, zincirlerle bagh olarak cennete siiriilen bir kavme §a§ar. 
Buna diger bir yonden ba§ka bir delil da:tta ilerde gelecektir. Fakat 

ayete bizim verdigimiz onceki mana daha kuvvetlidir. 
Veki' tefsirinde §oyle der: Bize Siifyan ... Miicahid'den rivayet etti 

ki : «Goklerde ve . yerde ne varsa, ister istemez Allah' a teslim olmu§tUr» 
a yeti; 

«Andolsun ki onla;ra: Gokleri ve yeri kim yarattl? diye sorsan 
Allah,derler.» (Lokman, 25) ayeti gibidir. 

Veki' yine tefsirinde Siifyan kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetle 
bu ayeti §oyle tefsir ediyor : Oysa goklerde ve yerde ne varsa, Allah 
kendilerinden soz ald1gmda, ister istemez O'na teslim olmu§tur. 

«Ve (K1yamet giinii) hepsi O'na dondiirillecekler. 0 da hepsinin 
amelinin kar§1hg1m verecektir. ,, 

Sonra Allah Teala §oyle buyuruyor : 
«De ki Allah'a iman ettik. Bize indirilen Kur'an'a, Ibrahim, is

man, ishak ve Ya'kub'a indirilen vahy ve sahifelere, Ya'kub'un ogulla
rma -ki israilogullarmm Ya'kub'dan tiireyen oniki s1btld1r- indiri
lenlere, Mlisa'ya verilen Tevrat'a, isa'ya indirilen incil'e ve biitiin pey
gamberlere indirilenlere iman ettik. Onlarm hic;biri arasmda fark gozet
mez, tamamma iman ederiz. Ve biz O'na teslim olanlanz.,, 

Bu jimmetin mii'minleri gonderilen her peygambere, indirilen her 
kitaba iman eder, onlardan hic;birini inkar etmez; bilakis Allah katm
dan indirilen ·her kitab1, Allah'm gonderdigi her peygamberi dogrular. 

Sonra §byle buyuruyor : 
c<Kim islam'dan ba§ka bir din ararsa, Allah'm koymu§ oldugu yol

dan ba§ka bir yola giderse, ondan asia kabul olunmaz. Ve o ahirette 
hiisrana ugrayanlardand1r.,, · Sahih bir hadis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) 

,.'da §byle buyurur: Kim bi4im dinimizde olmayan bir ameli i§lerse o red-
dedilmi§tir. 

imam Ahmed der ki; bize Ha§im ogullarmm kOlesi Ebu Said ... Ebu 
Hiireyre'den rivayet etti ki -biz o s1rada Medine-i Miinevvere'de idik
Rasulullah (s.a.)' §Oyle buyurmu§: K1yamet giinii ameller gelir: Na
maz gelir ve; Ey Rabb1m, ben namaz1m, der. Allah _ Teala; sen hayir 
iizeresin, buyurur. Sadaka gelir ve; ey Rabb1m ben sadakay1m, der Al
lah Teala ona; sen hay1r iizeresin, buyurur. Sonra oruc; gelir ve; ey 
Rabb1m ben orucum, der. Allah Teala da ona; sen hay1r iizeresin, bu
yurur. Boylece biitlin ameller gelir ve Allah Teala hepsine de; sen hay1r 
iizeresin, buyurur. Son olarak islam gelir ve; ey Rabb1m sen selam'sm, 
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ben de islam, der. Allah Teala da ona; sen haYJr iizeresin. Bugiin senin
le olacag1m ve seninle verecegim, · buyurur. Allah Teala kitabmda : 

«Kim, islam'dan ba§ka bir din ararsa ondan asla kabul olunmaz 
ve o, ahirette hiisrana ugrayanlardandlr.» I buyuruyor. Hadisi yalmzca 
Ahmed .ibn Hanbel tahri~ etmi§tir. imam Ahmed'in oglu Ebu Abdur
rahman Abdullah §6yle der: Abbad ibn Ra§id giivenilir bir ravidir. Fa
kat Hasan, Ebu Hiireyre'den i§itmemi§tir. 
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86 - iman ettikten, peygamberin hak. oldugunu gor
diikten ve kendilerine apac;1k deliller gedikten sonra kiifre 
sapan bir kavmi Allah nasll hidayete eri'~tirir? Ve Allah, 
zalimler guruhunu hidayete Hetmez. 

87 - i~te bunlann cezas1 : Allah'1n, meleklerin ve bU.
tun insanlarm la'neti onlann iizerinedir. 

88 - Ebediyyen onun ic;indedirler. Onla~dan azab ha-
l 

fifletilmez ve onlara rahmet nazanyla balnlmaz. 
89- Ancak bunun ardmdan tevbe edip, islah eden-: 

ler mustesnad1r. Dogrusu Allah, Gafur'di.rr, Rahim'dir. · 

· imandan Donen.ler 

ibn Cerir diyor ki; bize Muhammed ibn Abdullah'm ... ibn Ab
bas'tan rivayetine gore o §6yle demi§tir: 

Ansardan bir adam miisliiman olmu§, sonra dinden pkarak kiifre 
katllml§, fakat pi§man olarak kavmine §U haberi gondermi~ti: Benim 
i~in Allah Rasuliine sorun: Benim i~in tevbe var nn? Bunun iizerine; 
bu ayetler nazil oldu. Kavmi o adama bunu haber verdiler. 0 da geldi 
ve yeniden miisliiman oldu. Hadisi Nesei, ibn Hibban ve Hakim, Da
vud ibn Ebu Hind kanahyla rivayet etmi§lerdir: Hakim; isnad1 sa
hihtir, ama Buhari ve Miislim tahri~ etmemi§tir, der. 
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Abdiirrezzak diyor kii bize Ca'fer ibn Siileyman ... Miicahid'den 
rivayet etti ki, o §6yle dedi~ Haris ibn Siiveyd Rasillullah (s.a.) a geldi 
ve miisliiman oldu. Sonra katir oldu ve kavmine dondii. Bunun iizerine 
Allah Teala bu ayetleri inzal buyurdu. Bu ayetleri Haris'in kavminden 
birisi . ahp gotiirdii ve o'na okudu. Haris : Vallahi ben seni dogru bir 
adam olarak bilirim. Allah Rasulii senden daha dogrudur. Allah Teala 
ise ii~iiniiziin en dogru olamdir, dedi. 

Ravi anlatlyor: Haris dondii ve miisliiman oldu. Hem de iyi bir 
miisluman. 

Allah Teala buyuruyor ki; 
·«!man ettikten, peygamberin hak oldugunu gordiikten ve kendi

lerine ap~Ik deliller geldikten sonra kiifre sapan bir kavmi Allah nas1l 
hidayete eri§tirir?» 

Peygamberin kendilerine getirdiklerinin dogruluguna dair huccet
ler ve biirhanlar ortaya konup durum ac;Ikhga kavu§tuktan sonra, §ir
kin karanhklann:a donenler var ya i§te onlar, hidayeti korliikle kan§
tirdiktan sonra, hidayete yeniden nas1l hak kazanabilirler? i§te bunun 
i~in Allah Teala : 

«Ve Allah, zalimler giiruhunu hidayete iletmez. i§te bunlarm ce
zasi: Allah'm ve yaratmi§ oldugu meleklerle biitiin insanlarm la'neti 
onlarm iizerinedir. Ebediyyen bu la'netin ic;indedirler. Onlardan azab 
bir an dahi olsa hafifletilmez ve onlara rahmet nazanyla bak1lmaz. 
Ancak bunun ardmdan tevbe edip islah edenler miistesnadir. Dogrusu 
Allah Gafur'dur, R.ahim'dir». buyuruyor. Bu, Allah'm yarattlklanna 
olan lutfu, iyiligi ve rahmetindendir. Kim O'na tevbe ederse muhakkak 
ki 0, tevbeleri kabul eder. 
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90 - !man ettikten sonra kiifredip de, kiifiirleri ar

tanlann tevbeleri kabul edilmez. i~te onlar saplklann ken
dileridir. 

91 - Dogrusu kiifredip de, kafir olarak olenler, yer
yiizii dolusu altln1 fidye verecek olsalar yine de hi<; birin-
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den kabul edilmez. Onlar i<;in elim bir azab vard1r. Ve on
lann hi<; yardrmcllan da yoiktur. 

Kafir Olarak Olenler 

Allah Teala, iman ettikten sonra kafir olan, · sonra kufru artan 
ve ol'iinceye kadar da kafir olarak kalan kimselerin, olum esnasmdaki 
tevbelerini kabul etmeyecegini haber veriyor. Nitekim bu ayette de 
aym tehdit vard1r : «Kot'iiliikleri i§leyip dururken olum gelip <;atlnca, 
§imdi i§te ger~ekten tevbe ettim ... diyenlerin ... tevbesi kabul degildir.» 
(Nisa, 18) 

Bunun i<;in burada da : «Tevbeleri kabul edilmez. i§te onlar, sa
piklann kendileridir.» buyuruyor. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki; bize Muhammed ibn Abdullah ... 
ibn Abbas'dan rivayet etti: Bir kavim m'iisluman oldu, sonra irtidat 
etti. Sonra tekrar m'iisluman oldu, sonra da tekrar irtidat etti. Kavim
lerine haber gondererek kendilerinin durumlarmi sormalanm istediler. 
Onlar da durumu Allah'm RasUlune (s.a.) ilettiler bunun uzerine bu 
ayet nazil oldu. Ebu Bekr el-Bezzar boylece rivayet etmi§tir ve hadisin 
isnad1 kuvvetlidir. 

Allah Teala buyuruyor ki; 
«Dogrusu kufredip de kafir olarak olenler, yeryiizu dolusu altlm 

!idye verecek olsalar yine de hi<;birinden kabul edilmez.>> 
Kuf'iir uzere olen kimsenin hi<; bir hayn kabul edilmez. Allah'a ya

kmhk vesilesi olarak gorup de yeryuzu dolusu altmx dahl infak etmi§ 
olsa bu, kabul edilecek degildir. 

Nitekim RasUlu1lah (s.a.) a sordular: Ey Allah'm Rasulu, Abdullah 
tbn Cud'an misafirleri ag1rlar, esirleri azad eder ve yemek yedirirdi. 
Bunlar kendisine hi<; fayda vermeyecek mi? 

Haytr, omrunde bir gun olsun «Allah'1m klyamet gununde hatarm 
bagt§la.» dememi§tir, buyurdular. 

Boylece, yeryuzu dolusu altlm dahi fidye olarak verse bu, kendl
sinden kapul edilmiyecektir. Nitekim Allah Teala §U ayetlerde de buna 
i§aret ediyor : 

«Kimseden bedel kabul olunmaz, §efaat fayda vermez.» (Bakara, 
123) 

<<Ah§-veri§ ve dostlugun olmayacag1 g'iin ... » (ibrahim, 31) 
ccMuhakkak ki, yeryiiziindeki biitiin §eyler ve onlann bir kati daha 

kAfirlerin olsa da, kiyamet giin'i.iniin azabmdan kurtulmak i<;in onu 
fidye olarak verseler, onlardan kabul olunmaz ve onlara elim bir azab 
vardlr.» (Maide, 36) 

Burada da §Oyle buyuruyor : 
Tef'sir, C, IV, -F. 82 



12'98 iBN KESiR (Ciiz: 3; Stire: 3 

«Dogrusu kiifredip de kafir olarak olenler, yeryiizii dolusu altlru 
fidye verecek olsalar yine de hi~ birinden. bu kabul edilmez ... 11 Onu hi~ 
bir §eY Allah'm azabmdan kurtaramaz. 0 ki.§i diinya kadar altm infak 
etmi§, diinyamn daglan, tepeleri, k~an, ovalan, vadileri, karalan ve 
denizleri kadar altm1 nefsini kurtarmak i~in fidye vermi§ olsa bile. 

imam Ahmed diyor : Bize Haccac... Enes ibn Malik' den, o da 
Rasulullah (s.a.) dan rivayet etti ki o §oyle buyurmu§: 

K1yamet giinii cehenriem ehlinden olan ·bir adama sorulur: Sayle 
bakallm, yeryiiziinde .bulunan §eyler senin olsayd1 bunlan fidye olarak 
verir miydin~ Adam, evet, der. Allah Teala buyurur: Ben senden, bun
dan daha azm1 ve kolaym1 istedim. Baban .Adem'den senin adma, Bana 
hi~bir §eyi ortak ko§mayacagma dair soz ald1m. Sen ise §irk ko§makta 
direttin. Bu hadisi Buhari ve Miislim de tahri~ etmi§lerdir. 

Bu hadisi bir ba§ka tariktan rivayeti ise §oyledir: 
imam Ahmed dedi : Bize Rev h.'.. Enes ibn Malik' den rivayet etti 

ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: 
Cennet ehliriden bit adam getirilir. Allah Teala ona, ey ademoglu. 

evini nasll buldun? diye sorar. 0 da; ey Rabb1m evlerin en haytrliSl, 
diye cevab verir. 

Aiiah Teala buyurur ki : 
iste 've dile. Adam §ehidligm faziletini bildigi i~in §oyle der: Beni · 

giinyaya donduriip Senin yolunda on kerre §ehid olmaktan ba§ka bir 
§eY istemem ve dilemem. 

Cehennem ehlinden bir adam getirilir ve Allah ona da sorar; ey 
ademoglu evini nas1l buldun? 0 da; ey Rabb1m evlerin en kotiisii, diye 
cevab verir. Allah Teala; buradan kurtulmak i~in diinya dolusu altm 
fidye verir miydin? diye sorar. Adam; evet ey Rabb1m, der. Hak Teala 
buyurur ki; yalan soyliiyorsun. Bundan daha az ve kolaym1 istedim de ' 
yapmadm. Ve cehenneme geri gotiiriiliir. 

i§te bunun i~in Allah Teala §oyle buyuruyor : 
«Onlar i~in elim bir azab vardlr ve onlarm hi~ yardlmcllan da 

yoktur.1> Onlan Allah'm elim azabmdan kurtaracak hi~ kimse yoktur. 

® . ...)~ ,..' -:.,- ·--·) .,., ~}) (- J .J,/. }-" .... 
~..., ~'t.)~:;:..· \:, ·~:::\,;' :; .-"' L\f\.::. · ~:-:: ::; \\P8J 

~~ , . ., ... o~~ '.)_ ~ ... ~~J:~.. . 'J'. 

92 - Sevdiginiz ~eylerden ihfak etmedikc;e, asia 
birr'e erif2emezsiniz. Ve her ne infa!k eders·eniz ~iiphesiz 
Allah onu bilir. 
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Se.vdiginiz §eyleri Vennedik~e 

. imam Ahmed dedi: Bize Revh ... Enes ibn Malik'den iivayet etti · 
ki o §oyle demi§ : 

· Medine'de ansardan; hurma mall en c:;ok olan ki§i Ebu Talha idi. 
O'nun en sevgili mall da mescid'in kar§Ismda bulunan Beyruha idi. 
Rasulullalf (s.a.) oraya girer ve tatli suyundan i~erdi. 

Enes anlat1yor : «Sevdiginiz §eylerden Allah i~in infak · etmedik~e 
asiA iyilige eri§emezsiniz.» ayeti nazil olunca Ebu Talha §oyle dedi: 
Ey Allah'm RasuHi, Allah Teala : «Sevdiginiz §eylerden Allah i~in infak 
etmedik~e as~a iyilige eri§emezsiniz.» buyuruyor. Benim de en sevgili -
mallm Beyruha'dir. Ve o Allah i~in sadakadir. Ben Allah katmda onun 
iyiligini ve Allah katmda bana az1k olmasmi istiyorum. Ey Allah'm 
Rasulu burayi Allah'm sana gosterdigi yere koy. 

Rasululla.h buyurdu: Ma§aallahl Bu kazan~ll bir mald1r, bu ka• 
zan~h bir maldir. · Burayi akrabalanna b1rakmam uygun goruyorum. 

Ebu Talha; o halde oyle yap ey Allah'm Rasulu, dedi ve Rasulullah 
da orayi Ebu Talha'Iim akrabalanna ve amca ogullanna bolU§turdu. 
Bu hadisi Buhari ve MU.Slim tahri~ etmi§tir. 

Y!ne Buhari ve MU.Slim;de bulunan bir hadise gore Hz. Orner : · 

· Ey·Allah'm RasUlu Hayber'deki yiiz hissemden daha giizel ve nefis 
bir mallm yok. Onu tasadduk etmek istemi§tim . . 

Rasulullah §Oyle buyurdular: 
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Asllm kendine b1rak, meyvesini da~t. 
Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar dedi : Bize Ebu'l-Hattab Ziyad ibn Yah

ya .. . Hamza ibn Abdullah ibn Omer'den rivayet etti ki o §Oyle demi§tir: 
. <<Sevdiginiz §eylerden Allah i~in infak etmedik~e ... >> ayeti nazil 

olunca Allah'tn bana verdiklerini dii§iindiim ve i~lerinde bana en sev
gili olarak bir Rum cariye buldum. Bu, Allah nzas1 i~in hiirdiir,. dedim. 
Ke§ki tekrar dii§iiniip ba§ka bir §eyi Allah nzas1 i~in vereydim de onun-
la evleneydim. · · 

----- i Z A HI-----

Hakiki infak 

«Siz sevdiklerinizden infak etmedik~e birr'e ula§amazsmiz.» Yani 
birr'in hakikatma ula§Ip birr sahibi olan ebrar ciinuesine giremezsi
niz. Denildi ki; Allah'm birr'i sevab1d1r. Yiyecekleriniz, sevdiginiz ve 
tercih ettiginiz kendi nafakamz oluncaya kadar birr'e ula§amaz.Simz. 
Tipki Allah Teala'mn «kazandiklanmzm temizlerinden infak edin.» 
kavli gibi. Selef-i salihin merhum; bir §eyi sevdikleri zaman onu Allah 
i~in verirlerdi. Rivayet edilir ki, bu ayet nazil oldugunda Ebu Talha 
geldi ve ded~ ki; ·Ey Allah'm Rasulii, bana mallanmm i~erisinde en se
vimli olam Beyruha'd1r. Ey Allah'm Rasulii, onu Allah'In sana g6ster
digi §ekilde kullan. RasUlullah (s.a.) ne giizel, ne giizel. Bu kazan~ll 
mal. Veya kokulu mal buyurdu. Onu, senin yakmlarm i~in vermeni uy
gun goriiriim, dedi. Ebu Talha, oyle yapanm ey Allah'm Rasulii diye
-rek, onu akrabalan arasmda taksim etti. 

Zeyd ibn Harise'nin ~ok sevdigi bir at1 vard1. Bu, Allah yolundadlr, 
dedi. RasUlullah (s.a.) onun iizerine Zeyd'in oglu Usame'yi bindirdi. 
Zeyd, kendi i~inde bir §eY duydu ve dedi ,ki; ben bunu tasadduk etmek 
istemi§tim. RasUlullah (s.a.) bunun iizerine §oyle dedi: Dogrusu Allah 
Tell§. senden onu kabul etti. 

Hz. ·Orner (r.a.) Ebu Musa el-E§'ari'ye mektup yazarak, kendisine 
,Kisra'nm §ehri fethedildigi giin esir alman Celula esiri.bir cariye satm 
almasm1 bildirdi. Cft.riye yamna getirilince, ona hayran oldu ve dedi 
ki: Allah Tealft.; -«Sevdiklerinizden infft.k etmedik~e aslft. birr'e ula§a- • 
maZ.srmz» buyu:uyor. Binft.ena.leyh ben bu cariyeyi azft.d ediyorum. 

- Hz. Ebu ,?;err'e bir misafir indi. Ebu Zerr, ~obana en giizel devemi 
getir, dedi. 0, en ~elimsiz bir deve getirdi. Ebu Zerr, bana ihanet ettin, 
deyince o; devenin en giizeli di§i olamd!r. Ben bir giin sizin ona ihtiyft.~ 
duyacagm1z1 hatirladim, dedL Ebu . Zerr, ona muhta~ oldugum giin, 
~ukura koyuldugum giindiir, dedi. (Zft.mah§eri, Ke§§af, I, 444- 445) 
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Mufessirler, bu ayetin tefsirinde; selef'i saljhin'in Allah i~in sev
dikleri §eyleri nas1l infak ettiklerine dair pek ~ok ornekler zikrederler. 
ibn Cerir bu kon~da bir ~ok misal naklederken diger hadis kitaplan 
da baz1 vak'alan aktanrlar. ( ... ) 

Bu konuda ibn Cerir Mucahid'den §oyle dedigini nakleder : Hattab 
oglu Orner, Ebu Musa el-E§'ari'ye bir rnektup yazarak, Celula'dan ken
disine bir cariye satm almasm1 bildirir. Olay, Sa'd ibn Ebu Vakkas'm 
Medain'i fethettigi sava§ta cereyan etmi~tir. Cariye geldiginde, Hz. 
Orner cariyeyi «;agmr ve der ki; Allah Teala <(Siz sevdiginiz §eyleri in
fak et~edik~e birr'e ula§amazsmiz.» buyuruyor. Binaenaleyh ben seni 
bu sebeple azad ediyorum, der. 

infak ve sevil~m §eyleri Allah yolunda harcama konusunda selef-i 
salihin'den pek ~ok haber nakledilrni§tir. Nitekim Hz. Peygarnberin evi
ne bir rnisafir gelir. Ancak ailesinde ona verecegi bir §ey bulamaz. Bu 
s1rada Ansardan bir adam gelir -ki bu ki§i Zeyd ibn Sehl'dir- misa
firi keridi evine goturur. Online yemek koyar. Ve kansma da ~1raY1 son
durmesini ernreder. Kadm- kalkar, ~1ray1 yak1yorrnu§ gibi yap1p son
durur.. Zeyd ibn Sehl elini yemek kabmm i«;erisine yiyormu§ gibi uza
tlr, ~eker ama hi«;bir §ey yemez. Misatir tek ba§ma yemegi yer. Zeyd 
ibn Sehl ve ailesi a«; ve gu«;Suz kahrlar. Ertesi gun Rasulullah (s.a.) · 
ona der ki : Allah, Azze ve Celie sizin dun gece misafirinize yapt1gm1z 
§eye nayret etti. Bunun uzerine, ((kendileri muhta«; da olsalar ba§ka
lanm kendi nefislerine tercih ederler» ayeti nazil oldu. Bu olay1 Bu
hari, MUslim ve ba§kalan Ebu Hureyre'den naklederler. 

Abdullah ibn Orner bir ballk yemek ister. Bu s1rada hastallktan 
yeni ~1km1§t1r. Medine'de gezinir. ama ballk bulamaz. Bir siii·e sonra 
ballg1 bulur ve birbu«;uk dirheme satm allr. Ballk k1za~rtlllr ve bir par
«;a ekmekle oniine getirilir. Bu s1rada kap1dan bir dilenci gelir. Abdul
lah ibn Orner ogluna der ki ;onu ekmegimle beraber sar ve dilenciye 
ver. <;ocuk yapmak istemez, kar§l ~1kar ise de Abdullah ibn Orner ver
mesini emreder. Sonra onu getirir, onu!'(le koyar ve der ki; Ey Ebu Ab
durrahman, on~ afiyetle ye. Ben bir dirhem verdim ve satm ald1m. 
Abdullah ibn Orner der ki : Onu sat ve fakire ver. Ondan dirhem dahl 
alma. <;unku ben Rasulullah (s.a.) m §oyle dedigini duydum: ((Hangi 
kimse bir §eyi arzular ve arzusunu reddederek ba§kasm1 kendine tercih 
ederse, Allah onu bagi§lar. Veya o bagi§lamr.» ibn Hibban zaYif hadisler 
arasmda bunu rivayet ederken, Ebu ~eyh Nafi' kanahyla Abdullah · ibn 
Omer'den nakleder. Darekutni ise onu mufred hadisler arasmda zik
reder. 

· Hattab oglu Omer (r.a.) den nakledilir ki; RasUlullah (s.a.) m as
habmdan birine bir koyun ba§l hediye edilmi§. 0, falanca karde§im ona 
benden daha ~ok muhta«;tlr diyerek, onu o karde§ine gondermi§. Gon-
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derilen ki§i, falanca karde§im benden daha ~ok muhta~tlr, diyerek ba§l 
ona gondermi§. Ve her biri digerine gondererek tam yedi el dola§tlktari. 
sonra, ilk gonderene ula§mi§. Bu olayt Ebu Talib el-Mekki Kut el-Ku
lub da, Gazzali de ihya'da nakleder. Benzer bir olay da me§hur sufiler
den Ebu'l-Hasan el-Antaki'den nakledilir. ~oyle ki; onun yanmda otuz 
kU.sur ki§i toplanmi§lar, Rey yakmmda bir koyde bulunuyorlarml§. On
lerinde say11I ekmek par~as1 varmi§. Hepsi birlikte o ekmegi yeseler 
doyamazlarmi§. Par~alan ikiye bOlmli§ler ve ~1rayt sondurup yemegin 
ba§ma oturmu§lar. Her biri dige1· arkada§ma, yemi§ gibi goriinmeye 
gali§mi§. Fakat I§Ik yand1gmda gormii§ler ki, hi~ birisi bir lokma ye
memi§. Yemek butunuyle duruyormu§. 

ihya'da nakledilir ki; Abdullah ibn Ca'fe (r.a.) kendi tarlalanndan 
birine giderken bir hurma agacmm altmda oturmu§. 0 hurma agacl
mn sahibi olan toplulugun ~ocuklan da orada ~ah§Iyormu§. Qocuk az1-
~gm1 getirip yemek istemi§. i<;eriye bir kopek girmi§ ve ~ocuga yakla§

mi§. Qocuk ona bir par~a ekmek bolup atmi§, hayvan yemi§. Sonra ikin
ci ve u~uncuyu atmi§. Hayvan onlan da yemi§. Abdullah ~ocuga bakl
yormu§. Demi§ ki; ey ~ocuk, gunluk az1gm ne kadar? Qocuk, gormedim 
demi§. Abdullah ni~in bu kopege az1g1m yediriyorsun? dediginde, o bu 
gunumu boylece durup kapatacag1m, demi§. Abdullah ibn ca;fer de
mi§ ki; nas1l bir comertlik. Bu ~ocuk benden ~ok daha comert. Bunun 
uzerine o bah~eyi satm almi§ ve bah~ede ~all§an koleyi azad etmi§, bah
~eyi de koleye vermi§. 

Bu ve benzeri olaylarda Allah'a ve ahiret gunune inananlar i~in 
guzel ornekler vard1r. Bu guzel ornekleri benimsemek gerekir. Selef-i 
salihin bu giizel orneklere bag1anmi§lardir. (Re§id RIZa, Tefsir el
Men'ar, III, 373 - 376) 

--oOo---
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94 - . Bundan sonra artlk kim Allah'a kar§l yalan is:.. 
nad ederse, i~te onlar zalimlerin ta kendilerid!r. 

95- De ki: Allah dogru buyurmu~tur. 0 halde hanif 
olarak ibrahim'in dinine uyun. 0, mu~riklerden degildi. 

Allah'm Dinine Uyun 

imam Ahmed diyor: Bize Ha§im ibn el-KA.sun ... ibn Abbas'dan ri-: 
vayet etti ki o §oyle demi§tir: Bir grup yahudi Rasululalh (s.a.) m hu
zuruna geldi ve: Sana bir taklm huylar soracag1z; bunlan ancak bir 
peygamber bilebilir, dediler. Rasulullah; dilediginizi sorun. Ancak 

_ Ya'kub'un, ~ocuklarmdan soz ald1g1 gibi 3iz de bana soz verecek-' 
_ siniz : 1;\ayet sizin bildiginiz bir §eyi ben size haber verirsem bana tabi 
olup miisliiman olacaksmiz, buyurdu. Onlar da: Peki, bu sozii soylii
yoruz, dediler. Rasulullah (s.a.) : 0 halde dilediginizi sorun, buyurdu. 
Onlar; bize §U dort hasletten haber ver : Birincisi, !srail hangi yemegi 
kendisine haram k1ld1? ikincisi, erkegin ve kadmm menileri nas1l olur? 
Bunlardan nas1l erkek ~ocuk olur? U~iinciisii, uyuyan iimmi pey
gamber naslld1r? Dordiinciisii, bu iimmi peygamberin meleklerden dostu 
hangisidir? diye sordular. Rasulullah (s.a.); onlara bu~lan haber ver
digi takdirde kendisine tabi olacaklanna dair soz alarak §Oyle buyurdu: 
MUsa.'ya Tevrat'I indiren (Allah) adma soyleyin; biliyor musunuz ki 
!srail §iddetli bir hastahga tutulmu§ ve hastali~ uzatru§tl. Allah 'has
taiigma §ifa verirse en sevdigi yemegi ve i~ecegi nefsine yasaklaya"' 
cagma dair Allah'a adakta bulundu. En sevdigi ·yemek deve eti, en 
sevdigi i~ecek de deve siitiiydii.>> 

Evet, dediler. Bunun iizerine RasUlullah (s.a.) : Allah'1m §ahid ol, 
buyurdu. Kendinden ba§ka ilah olmayan ve Mlisa'ya Tevrat'I indiren 
Allah i~in soyleyin : Erkegin menisinin beyaz ve koyu, kadmm meni
sinin san ve ince (akici) oldugunu biliyor musunuz? Hangisi iistiin ge
lirse Allah'm izniyle ~ocuk ona benzer: Erkegin menisi kadmmkine 
iistiin gelirse Allah'm izniyle ~ocuk erkek, kadmmki erkeginkine iistiin 
gelirse Allah'm izniyle ~ocuk k1z olur. Onlar, evet dediler. Rasulullah 
(s.a.): Allah'Im §ahid ol! buyurup devam buyurdular: Mlisa'ya Tev
rat'I indiren Allah i~in soyleyin. Bu iimmi peygamberin gozlerinin uyu
dugunu, fakat kalbinin uyumad1gm1 biliyor musunuz? Onlar; Allah'1m 
evet, dediler. Rasulullah (s.a.) : Allah'Im §ahid ol, buyurdu. Onlar: 
~imdi de sen bize meleklerden dostunun kim oldugunu haber ver. i§te 
o zaman seninle birle§ecegiz, ya da aynlaca~z, dediler. RasUlullah 
(s.a.) : 

Benim dostum Cibril'dir. Allah'm gonderdigi hi~ bir peygamber 
yoktur ki Cibril o'nun dostu olmasm. 
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Onlar : i§te §imdi senden aynhyoruz. Ege·r dostun o'ndan ba§kasi 
olsayd1 sana uyacaktlk, dediler. Bunun iizerine Allah Teala (Bakara, 
97) ayet-i kerime'sini inzal buyurdu. Bu hadisi imam Ahmed, Hiiseyin 
ibn Muhammed kanahyla Abdiilhamid'den de rivayet etml§tir. 

Bu hadisin ba§ka bir tariktan rivayeti ise §Oyledir : imam Ahmed 
dedi: Bize Ebu Ahmed ez-Ziibeyri. .. ibn Abbas'dan .rivayet etti ki o 
§Oyle demi§tir: Yahudiler Rasulullah (s.a.) a geldiler ve §oyle dediler: 

Ey Ebu'l-Kas1m, sana be§ §ey soracag1z: Eger bunlan bilirsen se
nin peygamber oldugunu anhyacag1z ve sana uyacag1z. 

Rasulullah (s.a.) israil'in (Hz. Ya'kub) ogullanndan soz aldigm
dan «Allah soyledigimize vekildir» dedigi gibi soz alrm§tl. Miiteakiben: 
SOyleyiniz, buyurdu. Onlar: Bize peygamberin alametini haber ver, 
dediler. Rasulullah (s.a.) : Gozleri uyur ama kalbi uyumaz, buyurdu
lar. Onlar : Kadmm nas1l erkek veya k1z dogurdugunu haber ver, diye 
sordular. Rasulullah (s.a.) : iki su (meni) birle§ir; eger erkegin menisi 
iistiin gelirse erkek, kadmm menisi iistiin gelirse k1z dogurur, buyurdu
lar. Onlar : i:srail'in kendine neyi haram kildigmi haber · ver, dediler. 
RasUlulalh (s.a.) : Hz. Ya'kub ayak agnlarmdan §ikayet ediyordu. Bu
na falan, falan siitii uygun bulmu§tu. -Ahmed ibn Hanbel der ki; ba
zila.n bunun deve siitii oldugunu soylediler,- Hz. Ya'kub daha uygun 
bir §ey bula.madi ve deve etini. kendine yasaklad1. 

Onlar : Dogru soyledin, deyip sordular : Bize §im§egin ne oldugu
nu haber ver. 

Rasulullah (s.a.) : ~im§ek, Allah'm meleklerinden birisidir. 'Bu
lutlann idaresiyle gorevlendirilmi§tir. Elinde ate§ten bir kam~I var
dir. Bununla bulutlan Allah'm emrettigi yerlere sevkeder, buyurd'!llar. 

Onlar : Peki bu duyulan ses nedir? dediler. Rasulullah (s.a.) : 0, 
melegin sesidir, buyurdu. Onlar yine : Dogru soyledin ama bir soru 
daha var. Eger onu da haber verirsen sana uyacag1z, dediler: Hi~ bir 
peygamber yoktur ki, kendisine haber getiren bir melek bulunmasm. 
Bize bu arkada§mm kim oldugunu haber ver, dediler. RasUlullah (s.a.) : 
Cibril (a.s.) dir, buyurdu. Onlar: Bu, harb ve azab indiren Cibril'dir ve 
bizim dii§mammizdir, rahmet, bitki ve yagmur indiren Mikail'i soyle.: 
seydin, o zaman sana uyacaktik, dediler. Bunun iizerine Allah Teala : 
<<De ki, kim Cebrail'e dii§mansa bilsin ki, evvelki kitablan tasdik eden 
mii'minler ic;;in hidayet ve miijde olan Kur'an'I senin kalbine Allah'm 
izniyle indiren O'dur.» (Bakara, 97) ayetini inzal buyurdu. Bu hadisi 
Tirmizi ve Nesei, Abdulalh ibn Velid'in hadisinden rivayet eder. Tir
mizi der ki; bu hadis hasendir, garibtir. 

ibn Ciireyc ve A vfi, ibn Abbas'tan naklederler ki; israil'e ~Hz. 
Yakub'un ad1d1r- geceleri ayak agriSI anz olur, o'nu rahats1z ve hu
zursuz ederek uyutmazd1. Sabah olunca agns1 giderdi. Hz. Ya'kub; AI-

,1 
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lah kendisinin bu derdini giderirse ne kendinin ne de ~ocuklarmm da
mar yemeyecekleri husftsunda nezretti. 

Dahhak ve Suddi de aym ~ekilde naklederler. ibn Cerir de tefsirinde 
aym husftsu anlatip rivayet ettikten sonra ~oyle der : israil'in ogullan 
bunun haram k1Immasmda Hz. Ya'kftb'un sunnetine ve yoluna tabi 
oldular. 

ibn Cerir: <<Tevrat inmeden ... )) k1Sm1mn tefsirinde de: israil bunu 
kendisine, Tevrat indirilmezden once yasaklami§ti, der. 

Ben derim ki: Buramn, ge~en klSlmla iki (yonden) munasebeti 
vard1r: 

Birincisi : israil ( a.s.) kendisi i~in en sevimli olan §eyi nefsine ya
saklami§ ve Allah i~in onu terk etmi~ti. ~eriatlan buna izin veriyordu. 
Daha sonra gelen, <<Sevdiklerinizden Allah yolunda infak etmedik~e 
iyillge eri§emezsiniz.» ayetiyle bunun arasmda bir munasebet vard1r. 
Aym husfts bizim ~eriatlm1zda da vardlr. Kul, Allah'a itaat i~in sevdigi 
ve arzuladlg1 §eylerden in!akta bulunur. Nitekim Allah Teala §6yle bu
yurur: 

<<Mallm seve seve ... veren)) (Bakara, 177) 
<<Onlar ... seve seve yemek yedirirler.)) (insan, 8) 
ikincisi: Bundan onceki ayetlerde hlristiyanlann Mesih hakkm

daki bat1l inan~lan reddedilmi§, inan~lanmn bo§ oldugu a~1~lanm1§, 
iSa. (a.s.) ve annesinin durumlan, Allah'm onu kudret ve dilemesi !ile 
nas1l yaratt1g1, israilogullarma peygamber olarak gonderip onlan Rab
bma ibadete davet etmesi a~1kllga kavu§turulmu§tu. Burada da yahu
dilere red sadedinde olmak uzere vukft' buldugunu ve ca.iz oldugunu 
kabul' etmedikleri neshin vukft' buldugu anlatlhyor : Allah, onlan ki
tabl olan Tevrat'ta Nub (a.s.) gemiden ~1kt1gmda Allah'm kendisine 
_yeryuzunu.n buiUn hayvanlarm1 mubah k1ldigm1, onun da bunlan ye
digini, bundan sonra israil'in deve etini ve sutunu kendine yasaklami§ 
oldugunu, bu konuda ogullarmm da ona uymU§ bulundugunu, aym 
yasaklamay1 Tevrat'm da getirdigini, bundan ba§ka daha bir~ok §eyi 
zikrediyor : 

Nitekim, Allah Teala Hz. Adem'e k1zlarm1 ogullaz.:1yla evlendirme 
izni vermi§ti. Sonra bunu yasakladJ. · 

KariSimn iizerine, onun haberi olmadan odahk edinmek Hz. ib
rahim'in dininde miibahtl. Nitekim Hz. ibrahiri:t, Sara iizerine Hacer'i 
odahk edindiginde boyle yapml§tl. Sonra bu gibi §eyler Tevrat'ta ya
hudilere yasakland1. Aym §ekilde iki k1z karde§le aym anda evli olmak 
yaygm idi. Nitekim Hz. Ya'kub (a.s.) iki klz karde§i nikahl altmda top-
1ami§ti. Sonra bu, Tevrat'ta yasakland1. Butun bunlar ellerindeki Tev
rat'ta zikredilmi§tir. Bu ise neshin ta kendisidir. 

Aym §ekilde, Tevrat'ta yasaklanan baz1 §eylerin Mesih (a.s.) e he-
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Ial kllmmas1 da birer neshtir. Ni~in ona uymadllar da yalanlaytp mu
halefet ettiler? : 

Allah'm Muhammed (s.a.) e gonderdigi ve atalan i:brahim'in dini 
olan hak din ve dogru yol da hoyledir. Ni~in inanmtyo:rlar? 

Bunun i~in Allah Teala §oyle buyuruyor : «Tevrat inmeden evvel, 
tsrail'in, kendi nefsine haram klle1gmdan ba§ka biitiin yiyecekler i:s
railogullarma heUI.l idi. Eger sadtklal·dan iseniz haydi Tevrat'1 getirip ' 
okuyun, de.)> Zira Tevrat da bizim soylediklerimizin aymm soylemek-
tedir. · 

<<Bundan sonra artlk kim Allah'a kar§l yalan isnad ederse, i§te 
onlar zalimlerin ta kendileridir.)) 

Neshin vuku' bulduguna dair bu a~Iklamamtzdan ve zikrettikle
rimizden sonra kim; Allah'a kar§l yalan isnad eder, Allah'm kendile
rine sebt giiniinii verdigihi, daima Tevrat'a sanlmaYI emrettigini, bur- _ 
han ve huccetlerle Allah'a ~agtracak ba§ka bir peygamber gonderilme
digini (gonderilmeyecegini) iddia ederse «l§te onlar zalimlerin ta ken
dileridir.)) 

Sonra Allah buyuruyor ki; 
Ey Muhammed de ki: Kur'an-1 .l{erim'de haber verdigi ve §eriat 

olarak koydugu §eylerde Allah dogru buyurmu§tur. 0 halde hanif ola
rak .ibrahim'in dinine uyun. 0, mii§riklerden degtldi. Allah'm, Kur'an-1 
Kerim'de Muhammed (s.a.) in l~amyla koymu§ oldugu ibrahim'in di
nine uyun. 0, iizerinde hi~ §ek ve §iiphe olmayan Hak dindir. Hi~bir 
peygamberin daha miikemmelini, daha_ a~1gm1, daha tamam olamm 
getirmedigi bir yoldur. Nitekim Allah Teala §Oyle buyuruyor: «De ki: 
~iiphesiz Rabbtm beni dosdogru yola ilettL Halis muvahhid olan ibra-
him'in dinine. Ibrahim mii§riklerden olmadl.)) (En'am, 161) · 

((Sonra sana: Muvahhid olarak ibrahim'in dinine uy, 0 hi~ bir 
. zaman mii§riklerden olmad1, diye vahyettb (Nahl, 123) 

96 -· :tvfuhakkak ki; insanlar i9in konulmu~ ilk ev 
90k mubarek olarak kurulan ve alemler i9in hidayet olan 
Mekke'dekidir. 
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97 - Orada apa<;1k alametlerle, ibrahim'in makarm 
vardrr. Kim oraya girerse emin olur. Ona yol bulabilen 
herkesin, Ka'be'yi haccetmesi insanlar uzerinde Allah'm 
bir hakk1d1r. Kim inkar ederse bilsin ki, dogrusu Allah, 
alemlerden mustagni' dir. 

Ka'betullah 

Allah Teala; insanlarm ibadet etmeleri, kurban kesmeleri, kendi
sine dogru namaz ktlmalari, yamnda i'tikafa· durmalan ic;in kurulan 
ilk evin, Mekke'de ibrahlm (a.s~) in bina ettigi Ka'be oldugunu haber 
veriyor. 0 ibrahim (a.s.) ki, hem htristiyanlar hem de yahudiler o'nun 
dini ve yolu ti.zerinde olduklanm iddia ediyorlar ama Allah'm emriyle 
bina ettigi ve insanlan onu haccetmek uzere c;agtrdi~ evi (Ka'be'yi) 
haccetmiyorlar. Bunun ic;in Allah Teala: ((Qok mti.barek olarak kuru
Ian ve alemlere hidayet kaynagt olan Ka'be'dir.>> buyuruyor. 

imam Ahmed dedi: Bize Sti.fyan ... Ebu Zerr'den rivayet etti ki 
o §Oyle demi§ : 

Raswullah (s.a.) a; ey Allah'm Rasulti., yeryti.zti.nde ilk kurulan 
mescid hangisidir? diye sordum. · 

0; Mescid-i Haram'dtr, buyurdu. Sonra hangisi? dedim. 0; Mescid-i 
Aksa, buyurd).l. Aralarmda ne kadar zaman var? dedim, o; ktrk sene, 
dedi. Ondan sonra hangisi? d~m o; (sonra) nerede namaza eri§irsen 
orada ktl. Zira (yeryti.zti.nti.n) tamam1 mesciddir, buyurdular. Hadisi 
Buhari ve Muslim de A'me§ kanallyla tahric; etmi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim dedi: Bize Hasan ibn Muhammed ... ((insanlar ic;in 
kurulan ilk ev Mekke'deki.. . Ka'be'dir.>> ~yeti hakkmda ... Hz. Ali'den 
rivayet etti ki, o §oyle demi§: Ondan once evler vard1. Fakat o, Al
lah'a ibadet ic;in kurulan ilk evdir. 

Yine i_bn Ebu Hatim diyor ki : Babam .. _. Halid ibn Ar'ara'dan haber 
verdi ki o, §6yle demi§tir : Bir adam kalktt ve Hz. Ali'ye sordu : Bana 
Beyt (Ka'be) den haber verebilir misin? 0, yeryti.zti.nde ilk kurulan ev. 
midir? dedi. 

Hz. Ali : Hay1r, dedi. Fakat ic;ine bereket konan ilk evdir. ibrahlm'in 
makamtdtr. O'na giren emniyette olur. 

Ravi sonra Hz. ibrahim'in Ka'be'yi nas11 bina ettigine dair ha
disin tamamm1 zikretti. Biz, Bakara suresinde o hadisleri geni§c;e zik
rettigimiz · ic;in buraya tekrar almtyoruz. 

Sti.ddi, mutlak olarak yeryti.zti.nde ilk kurulan evin Ka'be oldugunu 
iddia etmi§tir. Ama sahih olan Hz. Ali'nin sozti.dur. 

Beyhaki'nin, Delail'ti.n-Nubti.vve adh eserinde ibn Lehia tariktyla ... 
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Abdullah ibn Amr ibn As'dan merfu' olarak rivftyet ettigi hadis-i §e
rif'e gelince; hadisin metni §oyledir: Allah Adem ve Havv~'ya Cibril'i 
gonderdi ve Kft'be'nin in§ftsm1 P.mretti, :Adem de Ka'be'Yi in§-8. etti. 
Sonra da onu tavar etmelerini emretti ve Adem'e §oyle denildi: Sen in
sanlarm ilkisin, bu da insanlar ic;in kurulan evlerin ilkidir. Goriildiigu 
iizere hadis ibn Lehia'mn tek ba§ma rivayet ettigi hadislerdendir ve 
ibn Lehia ZaYlf bir ravidir. 

Allah daha iyisini bilir ama bu hadis Abdullah ibn Amr'da mevkuf 1 

olup, ehl-i kitab'm kelammdan olmak iizere Yermuk giinii esir ald1g1 
iki arkada§mdan alml§ olsa gerektir. 

«Dogrusu insanlar ic;in kurulan ilk ev «Bekke» deki. .. » ayetine 
gelince; me§hur olan kavle gore «Bekke», Mekke'nin isimlerindendir. 

~oyle de denilmi§tir : Oraya Bekke denildi. Qiinkii zulmetler orada 
parc;aland1 ve zalimler orada hak]:ta boyun egdiler. Oraya Bekke denil
mi§tir : <;iinkii insanlar orada toplanarak izdiham yarat1rlar. 

Katade §oyle diyor: Allah, biitiin insanlan ora.ya toplar. Orada ka
- dmlar erkeklerin oniinde namaz k1larlar. Oradan bR§ka hie; bir yerde 

bu yap1Imaz. 
Aym §ey Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Amr ibn ~uayb ve 

Mukatil ibn Hayyan'dan da rivayet edilmi§tir. 
Hammad ibn Seleme ... ibn Abbfts'dan naklediyor ki o, §oyle demi§ : 

Mekke, Fecc'den, Ten'im'e kadar; Bekke ise Ka'be'den Batha'ya kadar 
olan yerlerin ismidir. 

~u'be, Mugire'den, o da ibrahim'den rivayetle §oyle dedi : Bekke, 
Beyt (Ka'be) ve Mescid'dir. Ziihri de aym §eyi soyliiyor: 

Bir rivayetinde ikrime ve Meymun ibn Mihran ise, Bekke'nin 
Ka'be ve ~evresi, bunun di§mdaki yerlerin de Mekke oldugunu soyliiyor. 

Ebu Salih, Ibrahim el-Nehai, Atiyye ve Mukatil ibn Hayyan §oyle 
diyorlar: Ka'be'nin yeri Bekke, bunun dl§mdaki yerler ise Mekke'dir. 

Mekke i~in birc;ok isim zikredilir. (Bazilan) §Unlardir: 
Mekke, Bekke, Beyt'iil-Atik, Beyt'iil-Haram, Beled'iil-Emin, Me'

mun, timmii Ruhm, timmii'l-Kura, Salah, Ar§, Kadis (giinahlardan te
mizledigi ic;in), Mukaddese, en-Nase (orada su az oldugundan, ya da 
sap1klann oradan c;Ikanlmasi sebebiyle), Bftse, Hatime, Nessftse, .Re's, 
KU.Si, Belde, Beniyye ve Ka'be. 
. Allah Teala buyuruyor: «Orada apac;1k alametler ... l> oramn Ibra

him (a.s.) tarafmdan in§a edildigine, Allah'm ora.yi yiiceltip §ereflen
dirdigine dair alametler «Ve Ibrahlm'in makam1 vard1r.u 

Ka'be'nin in§aSI esnftsmda Ibrahim (a.s.) orada durarak temel ve 
duvarlanmn yiikseltilmesinde oradan yararlanmi§b. Ibrahim (a.s.) 
orada durur ve oglu ismail de kendisine (ta§ ve malzeme) ·verirdi. 

ibrahim'in makam1 Ka'be'nin duvanna biti§ikti. Hz. Orner halite-
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ligi s1rasmda buraYJ. tavaf edenlerin rahat~a tavar yapabilmeleri ve 
tava!tan sonra orada namaz ktlanlarla kan§mamalan i~in doguya dog
ru olmak uzere geri ~ektirdi. Hac1lar burada, tavaftan sonra namaz kth
yorlardt. c;unku Allah Teala : <<Siz de ibrahim'in makammdan bir na
mazgah edinin.)) (Bakara, 125) ayet-i kerime'sinde ·bize, onun yamnda 
namaz ktlttlaYJ. emretmi§tir. 

Bu konud9..ki hadisleri daha once (Bakara suresinde) zikrettigimiz
den tekrar buraya almtyoruz. 

Avfi, ibn Abbas'dan rivayetle: <<Orada apa~tk ayetlerle ibrahim'in 
makam1 vardtr» ayeti hakkmda §oyle' der : · ibrahim'in makam1 ve 
Me§'ar o apa~1k ayetlerdendir. 

Mucahid de: Makamdaki ibrahim'in iki ayak izi apa~tk bir a~t
tir, diyor. Aym gorti§ Orner ibn Abdtilaziz, Hasan, Katade, Stiddi, Mu
katil ibn Hayyan ve ba§kalarmdan da rivayet edilini§tir. 

ibn Ebu Hatim diyor ki; Ebu Said ve Amr el-Evdi <<ibrahim'in ma
kami vardtr» ayeti hakkmda ... ibn Abbas'tan §oyle rivayet ettiler: 
Harem'in tamam1 ibrahim'in makamtdtr. 

Amr el-Evdi'nin lafz1 ise §oyledir: Hacer'in tamamt ibrahim'in ma
kamtdtr. 

Said ibn Cubeyr'in, haec, ibrahim'in makanudtr, dedigi rivayet 
edilir: (Yazllt hir) ntishada bu §ekilde gordtim. Herhalde «Hacer'in ta
mamt ibrahim'in makamtdtr)) §eklinde olacaktlr. Nitekin:l Mucahid bu
nu tasrih etmektedir. 

<<Kim oraya girerse emin olur)) ayetine gelince: Korkan. ki§i Mek
ke'nin harem'ine girdiginde (orada) her kottiltikten emin olur. Cahi
liye devrinde de durum bOyle idi : Hasan el-Basri ve ba§kalanmn da 
soyledigi gibi : Bir adam birisini oldurur ve boynuna ytin koyarak Ha
rem'e girer, oldtirtilenin oglu onu harem'de bulsa bile ona hucum et
mez, oldurmeye kalkt§maz, Harem'den ~1kmasm1 bekler, gozetirdi. 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Ebu Said el-E§ecc ... ibn Abbas'dan riva
yet etti ki : <<Kim oraya girerse emin olur)) ayeti hakkmda §Oyle dedi : 
Kim Ka'beye sigmtrsa, Ka'be onu korur. Anca.k barmdmlmaz, yedi
rilmez ve i~irilmez. Oradan ~1kmca da yaptlg1 su~tan dolaYJ. yakaJamr 
(ve cezas1 verilir). · 

Allah Teala buyuruyor ki; <<Cevrelerinde insanlann kapthp goturtil
mesine ragmen oray1 mukat:ldes bir harem yaptlgtmtzl onlar gormEt 
diler mi?n (Ankebut, 67) · 

«Bu evin Rabbma ibadet etsinler; ki o, kendilerini a~hktan kurtar
mt§ ve korkudan ' emin ktlmt§tlr.n (Kurey§, 3- 4) 

Avlannm avlanmas1, avlanmn yuvalanndan kac;tn~mast, aga~lal

nmn kesilmesi, otlarmm kopanlmast oranm haramlan cumlesindendir. 
Nitekim bu konuda sahabeden bir grup tarafmdan muhtelif hadis-i 
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§erif ve haberler rivayet edilrni§tir. Bunlann bir kiSml Rasulullah 
(s.a.) dan rivayet edilirken, diger .bir kiSml · sahabe-i kiram'a dayan
maktadlr. 

Buhari ve Miislim'de -lat1z Miislirn'indir- ibn Abbas'tan rivayet 
ediliyor ki, o §oyle demi§tir : Rasululalh (s.a.), Mekke'nin fethi gunu 
§oyle buyurdu : Bundan sonra hicret yoktur. Fakat cihad ve niyyet 
vardlr. Cihada ~agmld1gm1z zaman icabet ediniz. 

Yine Mekke'nin fethi gunu §6yle buyurdu : Muhakkak ki Alia~ 
bu beldeyi, goklei:i ve yeti yaratt1g1 gun haram kllrm§tlr. Buras1 kiya
mete kadar bOyle kalacaktlr. Burada, benden once, hi~ kimseye sava§ 
helal kilmmami§tlr. Benim i~in de gunun az bir k1smmda helal kllm
ml§tlr. Buras1 k1yamete kadar boylece harem olarak· kalacaktlr. Diken
leri kopanlmaz, avlar1 urkutiilmez,oradaki buluntu mallar ancak sahibi 
aranmak suretiyle almabilir, Ya§ bitkileri kopar1lmaz. Abbas sordu : 
Ey Allah'm Raswu, izher otu hari~ de~ rni? Qiinku izher otu demirci, 
dokiimciller ve evlerin iistunu ortmek i~in kullan~hr. 

Rasulullah (s.a.) : Evet izher otu1 hari~, buyurdular. 
Buhari ve Muslim'de Ebu Hureyre'den rivayet edilen bunun gibi 

"bir hadis daha vardlr. Yine Buhari ve Miislim'de -Laf1z Miislim'in
dir.- bulunan bir hadis-i §erif §6yledir: 

. Ebu §ureyh el-Adevi Mekke-i MUkerreme'ye el~iler gonderirken 
Amr ibn Said'e §6yle dedi: Ey Emir, Rasulullah (s.a.) Mekke fethi
ri.in ertesi gunu konu§tu. 0, konu§urken kendisini §U gozlerim gordu. 
Konu§tuklanru kulaklanm bizzat duydu ve kalbim konU§tuklanm mu
hAfaza etti. bin ver de Rasulullah'm bu sozlerini sana nakledeyim. Ra
swullah (s.a.) Allah'a hamd u senadan sonra §6yle buyurdu: Mekke'yi, 

_ insanlar degil Allah haram k1lm1§t1r. Allah'a ve ahiret gunune iman 
· eden bir ki§iye orada kan dokmek ve aga~ kesmek helal olmaz. Allah 
Rasulu'nlin orada harbetmesini kendine de bir ruhsat saymaya kal
kanlar olursa onlara deyiniz ki: Allah, Rasulline izin verdi, size degil. 
O'na da glinun k1sa bir kiSmmda bu izni vermi§, sonra haramh~ dlin 
oldugu gibi bugun tekrar geri donmii§tiir. Btirada olanlar, olmayanlara 
teblig etsin. 

Ebu §iireyh'e sordular : Peki Amr ~na ne dedi? Ey Ebu §ureyh, · 
bunu ben senden daha iyi biliyorum. Harem; bir asiyi, katil oldugu veya 
utan~ verici bir §ey yapt1g1 ,f~in ka~anlan banndlrmaz, dedi. 

CAbir 1e §6yle dedi: Rasulullah (s.a.) 1 §Oyle derken i§ittim .: Hi~
birinizin · Mekke'de sllah ta§unasl helal degildir. Bu hadisi de Miislim 
rid,yet eder. Abdullah ibn Adiyy diyor ki; Rasulullah (s.a.) 1 ~ke 

(1) tzher, ;yapraklar1 geni§ ve h~ kokulu bir bitkidir. Demirci ve dOkiimciiler ' odun ve JtO. 
miir yerine bunu yakarlardl. Evlerin iistUn.e . ortii olarak da kullamhrdl. 
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~ar§J.Smda Hazvera (Hazvera Mekke'de bir yerin ismidir. Kelime anlarru 
ku~uk tepedir. 0 yerde ku~uk bir. tepe oldugu i~in bu ad1 almi§tir.) da 
dUI'lllU§ konu§urken i§ittim Rasftlullah {s.a.) §5yle buyuruyordu: 

Allah'a yemin olsun ki sen (Ka'beyi kasdediyordu) Allah'm yer
yuzunun en hayirlisJ.Sm, yerytizuniin Allah'a en sevgili olamsm. ~ayet 
ben senden ~Ikanlmami§ olsaydim ·asia ~Ikmazdim. 

Hadisi imam Ahmed bit lafizla -Tirmizi, Nesei ve ibn Mace riva
yet etmi§ler ve Tirmizi hasendir, sahihdir, demi§tir. Tirmizi aym ha
disin ibn Abbas'dan rivayeti hakkmda da, sahihdir der. imam Ahmed 
bu hadisin bir benzerini Ebu Hureyre'den rivayet eder. 

tbn Ebu Hatim diyor: Bize babam ... Yahya· ibn Ca'de ibn Hu
beyre'den rivayet etti ki o, «Kim oraya girerse emin olur.)) ayeti hak-
kmda §Oyle dedi: Kim oraya girerse ate§ten emin olur. . 

Beyhaki'nin rivayet ettigi §U hadis de aym manadad1r : Bize Ebu'l
Hasan Ali ibn Ahmed ... Abdullah ibn Abbas' dan rivayet etti ki, Rasft
lullah (s.a.) §oyle buyurdu: Beyt'e (Ka'be'ye) giren iyilige girmi§, kotu
Hikten ~Ikmi§ olur. Oradan ~Iktigmda da bagi§lanrm§ olarak ~Ikar. Son
ra Beyhaki §oyle der : Bu hadisin · rivayetinde Abdullah ibn Muemmel 
tek kalml§tir ve kuvvetli degildir. ' . 

Cumhftr'un kavline gore «Ona yol bulabilen herkesin Ka'be'yi hac
cetmesi, insanlar uzerinde Allah'm bir hakkidir.)) ayeti; haccm farz ki-. 
lmdigt . ayettir. «Haec ve Umre'yi Allah i~in tamamlaym.)) (Bakara, 
196) ayetinin bu farziyyeti bildirdigi de soylenir. Kuvvetli olan goru§ 
birincisidir. Haccm, islam'm temel rUkunlerinden ve esaslanndan biri 
Qlduguna dair muteaddid hadis-i §erlfler varid o~mu§tur. Aynca mU.S
ltimanlarm bu konuda zaruri icma'I vardir. MU.kellef olan ki§inin om
runde bir kere haccetmesinin farz oldugu nass ve i'cma' ile sabittir. 

imam Ahmed diyor... Bize Yezid ·ibn Harftn Ebu. Hureyre'den ri
vayet etti ki o §Oyle dedi: Rasftlullah (s.a.) bize (bir hutbe.de), §oyle 
buyurdu: Ey insanlar, haec size farz klhnd1, haccediniz. air adam: 
Her sene mi ey Allah'm Rasfrlu? diye sordu. Rasul-i Ekrem: ~~tular. 
Adam sorusunu ii~ kere tekrarlaymca : Evet deseydim farz olaca:kt1. Gii~ 
yetirdiginizde (haccediniz.) buyurdu ve §oyle devam etti: Ben sizi bl
raktlgim sur~e siz de ~ni (kendi halime) b1rakm1z. Sizden oncekiler, 
peygamberlerine ~ok §eY sormalan ve onlara muhalefet etmelerl yu- , 
ziinden helak oldular. Size bir §ey emrettigimde onu · gii~ yetireblldigi
niz kadar yapm.: bir §eyi de yasaklad1g1mda on~ (mutlaka) terkedin, 
b1rakm. MU.Slim 4e Zubeyr ibn Harb kanallyla, Yezid ibn Harftn'dan 
hadisin bir benzerini rlvayet eder. 

Sufyan ibn Hiiseyin .. ~ ibn Abbas'dan rivayet ediyor ki, o §Oyle dedi: 
Rasftlullah (s.a.) bir hutbesinde bize §Oyle buyurdu : Ey insanlar, 

Allah size hacc1 farz klldi. Akra' ibn HabiB kalkt1 ve : Ey Allah'm Ra-
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sulii her sene mi? diye sordu. Rasulullah (s.a.) : Boyle soyleseydim 
(evet deseydim) farz olacak ve farz oldugunda yapamayacaktm1z, yap
maya da guciiniiz yetmeyecekti. Haec bir kerredir. Kim bundan fazla · 
yaparsa natiledir, buyurdular. 

Bu hadisi imam Ahmed, Ebu Davud, Nesei, ibn Mace ve Hakim 
Miistedrek'inde Ziihri kanahyla rivayet ediyorlar. Yine ayru hadis-i 
§erifi, Semmak'dan, o ikrime'den, o da tbn Abbas'dan rivayet etmi§tir. 
Bu hadis-i §erif "Qsame ibn Yezid'den de rivayet edilmi§tir. 

imam Ahmed diyor: Bize Mansur ibn Verdan ... Hz. Ali'den rivayet 
etti ki o §oyle ded.~. : «Ona yol bulabilen herkesin Ka'be'yi haccetmesi, 
insanlar iizerinde Allah'm bir hakk1d1r.» ayeti nazil olunca, sordular: 
Ey Allah'm Rasulii her sene mi? Rasulullah (s.a.) sustu. Yine sor
dular: Ey Allah'm RasUlu her sene mi? Rasulullah (s.a.) : Hayir, bu
yurdular.~ Eger evet deseydim (her sene) uzerinize farz olacaktl. Bunun 
uzerine Allah Teala §U ayeti indirdi: 

<<Ey iman edenler, size a~1klarunca ho§unuza gitmeyecek olan §ey
leri sormaym.» (Maide, 101) 

Bunu Tirmizi, Nesei, ibn Mace ve Hakim Mansur ibn Verdan'm ha
disinden rivayet ediyor. Tirmizi: hasen'dir, garibtir, diyor. Fakat bu 
sozii hakkmda konu§ulabilir. Zira Buhari: Ebu'l-Bahteri Ali (r.a.) den 
hadis i§itmemi§tir, diyor. 

ibn Mace diyor ki; bize Muhammed ibn Abdullah ... Enes ibn Ma
lik'den rivayet etti ki o §oyle dedi: Ey Allah'm Rasulu haec her sene mi 
farzdlr? diye sordular. Eger evet deseydim farz olacakti, farz olsayd1 
yapmayacaktlruz, yapmayinca da azaba ~arptuilacaktmlz, buyurdular. 

Buhari ve Miislim'de ibn Ciireyc kanallyla ... Suraka ibn Malik'- ' 
den: rivayet ediliyor ki o §oyle dedi: Ey ~lah'm Rasulii bu nimet bize 
sadece bu sene midir, yoksa ilelebed mi? Rasulullah (s.a.) : Hayir, 
ilelebed buyurdular. 

imam Ahmed'in Musned'inde ve Ebu Davud'un Siinen'inde: Va
kld ibn Ebu Vak1d el-Leysi'den o da babasmdan rivayet ediyor ki, Ra
sulullah (s.a.) (Veda haccmda) han1mlarma §Oyle buyurdular: (Hac
cimz) bundan ib8.rettir. Sonra evinize kapamp (dl§an) . ~Ikmayacak
simz. 

istitaa (gii~ yetirmeye) gelince bunun k1S1mlan vard1r : Ki§i ba
zan kendi kendine, bazan da bir ba§kas1yla (hacca) gii~ yetirir. Nitekim 
bu huslis ahkam kitaplarmda 'anlatilmi§tlr. 

Ebu !sa Tirmizi dedi: Bize Abd ibn Humeyd ... ibn Omer'den· riva
yet etti ki: Bir adam kalkti ve RasUlullah (s.a.) a: Hac1 kim~ir ey 
Allah'm RasUlu? diye sordu. 0: Sa~1 ba§I dagm1k (S~m1 tra§ etme
yen) ve koku kullanmayan ki§idir, buyurdular. Bir ba§kas_I kalk~l ve: 
Hangi haec daha faziletlidir? sorusunu sordu. Allah Rasulii ona: Tel-
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biye getirilen ve kurban kesilenidir, cevabm1 verdiler. Bir b8.§kas1 daha 
kalkt1 ve §oyle sordu: Yol bularilme ne demektir? Ras\Uullah ona da: 
Az1k ve binittir, diye mukabelede bulundular. 

ibn Mace de bunu ibrahim ibn Yezid'm hadisinden rivayet ediyor. 
Tirmizi ise : Bunu sadece ibrahim'in rivayetinden biliyoruz, baz1 alim
ler onun hlfz yoDU. hakkmda konu§tular, demi§tir. 

Tirmizi burada boyle soylemekte ise de Kitab el-Hacc'da : bu, ha-
sen bir hadistir, demektedir. ' 

~uphe yok ki bu isnaddaki ricalin tamam1, ibrahim hari~. guveni
lir (sika) ravilerdir. Onun hakkmda da bu hadisinden dolayi konu§ul
mu§Sa da bu hadiste ba§kas1 da ona tabi olmu§tur. 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize babam ... Muhammed ibn Abb8.d ibn 
Ca'fer'den rivayet etti 'ki o §oyle dedi : 

Abdullah ibn Omer'in yarunda oturuyordum. 0 §oyle dedi : Rasu
lullah (s.a.) a bir adam geldi ve: Ey Allah'm Rasulii, (Ka'be'ye) yol 
(bulma) nedir? diye sordu. Rasul-i Ekrem : Az1k ve binittir, buyur
dular. 

Bu hadisi ibn Merduyeh de Muhammed ibn Abdullah ibn Ubeyd 
ibn Umeyr'den rivayet ediyor. 

ibn Ebu Hatim devamla §oyle der: Bu hadisin bir benzeri ibn Ab
bas, Enes, Hasan, Miicahid, Ata, Said ibn Ciibeyr, Rebi' ibn Enes ve 
Katade'den de rivayet edilmi§tir. 

Bu hadis bB.§ka tariklardan olmak iizere Enes'den, Abdullah ibn 
Abbas'dan, ibn Mes'ud'dan ve Ai§e'den rivayet edilmektedir ve tamam1 
da merfu'dur. Fakat isnadlan hakkmda konu§ulmu§tur. Nitekim ·el
ahkam kitabmda anlatllmi§tlr. En dogrusunu Allah bilir. 

Hat1z Ebu Bekr ibn Merduyeh bu hadis'in tariklanru toplamaya 
ozen gostermi§tir. 

Hakim, Ebu Katade Abdullah ibn Vak1d kanahyla ... . Enes'ten ri
vayet ediyor ki: Rasulullah (s.a.) : «O'na yol bulabilen herkesin ... >> 

ayeti soruldu ve §oyle denildi : «Sebil» nedir? Rasulullah . (s.a.) : Az1k 
ve b\nittir, buyurdular , 

Hadis, Miislim'in §artlarma gore sahih ise de, Buhari ve MU.slim 
bunu rivayet etmemi§lerdir. 

( .•••..•.•.•• ...•.....••. ) 
imam Ahmed diyor : Bize Abdiirrezzak. ·.. ibn Abbas'tan rivayet 

etti ki: Ras\Uullah (s.a.) : 
Farz ol~n hacc1 eda etmekte acele ediniz. Zira sizden birisi ba§ma 

ne gelecegini bilemez. 
Yine imam Ahmed §oyle der: Bize Ebu Muaviye ... ibn Abbas'tan 

rivayet etti ki: Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: Kim haccetmek is
terse acele etsin. 

Tefsfr, C. IV. · F. 83 
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Hadisi Ebu Davud Mtisedded'den, 0 da Ebu Muaviye ed-Darir'den 
rivayet etmi§tir. 

Said ibn Cubeyr «Ona yol bulabilen herkesin ... » ayeti hakkmda 
ibn Abbas'dan §Unu rivayet ediyor: U~yuz dirhemi olan, ona yol 
bulabilmi§ say1llr. 

ikrime'den de, kolesi §oyle dedigini rivayet ediyor: Sebil (ona 
yol bulabilme §artl) s1hhatt1r. 

Veki' ibn el-Cerrah ... ibn Abbas'dan rivayet ediyor ki o §i:>yle de
mi§tir: «Ona yol bulabilen herkesin .. . » ayetindeki c<Sebil>>; az1k ve 
deve (binit) tir. 

<<Kim inkar ederse bilsin ki dogrusu Allah, alemlerden miistagnidir.» 
ibn Abbas, Mucahid ve bir ~oklan §oyle dediler : Kim haccm farz 

oldugunu inkar ederse, Allah ondan miistagnidir. 
Said ibn Mansur §Oyle der : 
Sufyan ... ikrime'den nakleder ki, 0 §Oyle dedi: «Kim islam'dan 

ba§ka bir din ararsa, ondan asla kabul olunmaz ... » (Al-i imran, 85) 
ayeti nazil olunca yahudiler : Biz Miislumamz, dediler. Allah Teala 
da : ( ~ ~L; ) buyurdu. Yani Rasulullah (s.a.) kendile
rine <<Allah, gil<; yetiren miisliirnanlara Beytullah'l haccetmeyi farz 
k1ld1.» ayetini okudu. Onlar da : Bu, bize farz k1lmmadl, dediler ve hac
cetmekten imtina' ettiler. Bunun uzerine Allah Tea.Ia: <<Kim inkar 
ederse bilsin ki; dogrusu Allah alemlerden miistagnidir.» buyurdu. 

ibn Ebu Necih, Mucahid'den bunun bir benzerini rivayet eder. 
Ebu Bekr ibn Merduyeh dedi : Bize Abdullah ibn Ca'fer... Ali 

(r.a.) den rivayet etti ki, Rasulu11ah (s.a.) §oyle buyurdu: 
Kimin az1g1 ve biniti olur da Beytullah'l haccetmezse yahudi veya 

hlristiyan olarak olmesi ona bi.l:' zarar vermez. Bu bOyledir; zira Allah 
Teala : <<Ona yol bulabilen herkesin Ka'be'yi haccetmesi, insanlar uze
rinde Allah'm bii hakk1d1r. Kim inkar ederse, bilsin ki; dogrusu Allah, 
alemlerden miistagnidir.» buyurmU§tUr. 

ibn Cerir bunu, Miislim ibn ibrahim'in hadisinden rivayet ediyor. 
ibn Ebu Hatim de aym hadisi Ebu Ziir'a'dan kendi isnadiyla riva

yet eder. 
Tirmizi aym hadisi M.1hammed ibn Yahya kanahyla ... Hilal ibn 

Abdullah'dan rivayetle; hadis garibtir, sadece bu vecihden biliyoruz ve 
isnad1 hakkmda konu§ulmu§tur. isnad'daki Hilal ibn Abdullah mec;hlll
dur. Haris ise bu hadiste zaytf bulunmu§tur, der. 

Buhari: Hilal'in hadisi munkerdir, diyor. 
ibn Adiyy de; bu hadis mahfuz degildir, demektedir. 
Hat1z Ebu Bekr el-ismail, Ebu Amr el-Evzai'nin hadisinde Orner ibn 

el-Hattab'dan rivayet ediyorki o §i:>yle dedi : 
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Kim haccetmeye gucu yeter de hacca gitmezse ister yahudi, ister 
hiristiyan olarak olsun farksizdrr. 

Bu mevkuf hadisin Hz. Omer'e kadar isnadl sahihtir. 
Said ibr.. Mansur, Sunen'inde, Hasan el-Basri'den rivayet ediyor 

ki; Omer ibn el-Hattab ~oyle dedi : 

.~ ~ ;~ J .)tS ~ JS IJ)~:) .;~~~~~ ~) ;t~) / ~~i .:,~ ~ .~ 
· .I • ~. • Lo , : .I • ~. "Lo .~ . -I\ . 'I;::_ I ' . • . 
~r-A ~r-A -..r::- ~ )'!~ 

istedim §U §ehirlere adamlar gondereyim, baksmlar; haccetmeye 
! gucu yettigi halde hacca gitmeyenlere cizye koysunlar. Zira onlar mus
luman degildir, onlar mtisluman degildir. 

98 - De ki: Ey ehl-i kitab; Allah yaptrklann1z1 goriip 
dururken nic;in Allah'1n ayetlerini inkar ediyorsunuz? 

99 - De ki ·: Ey ehl-i kitab, siz gerc;egi gordugunuz 
halde Allah'In yolunu egri g6stermeye yeltenerek, iman 
edenleri nic;in ondan c;eviriyorsunuz? Allah, yaptlklan~ 
n1zdan gafil degildir. 

' 
Ehl-i Kitab'a Sesleni§ 

Bu, Allah tarafmdan kitab ehli ka.firlere bir serzeni§tir. Zira on
Iar hakk'a kar§I inatla§tilar, Allah'm ayetlerini inkar ettiler, kendi gay
reti ve gucu ile Aliah'm yoluna isteyerek giren iman ehlini Allah'm 
yolundan «;evirdiler. Halbuki daha onceki peygamberlerden edinmi§ 
olduklan bilgiler, timmi, ha§imi, arabi, mekki, Adem oglunun efendisi, 
peygamberlerin sonuncusu, yer ve goklerin Rabbmm RasUlu hakkm~ 
da daha onceki peygamberlerin mujdeleri l§I~nda kendi~eri de Rasu
lullah (s.a.) In getirdiklerinin Allah katmdan gelen ger~ekler oldugunu 
bilmektedirler. 

Allah Teala, peygamberlerden kendilerine gelen emirlere muhalefet 
etmek, yalanlamak, inkar ve inatla mujdeci peygamberle harbetmek 
suretiyle yapml§ olduklan §eyleri gordtigtinu bildirerek onlan tehdid 
ediyor ve haber veriyor ki onlarm yapt1klarmdan habersiz degildir, 
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mal ve !;OCUklann fayda etmedigi bir giinde bu yaptlklarmm cezasmt 
. mutlaka verecektir. 

100 - _Ey iman edenler, eger kendilerine kitab veri- . 
lenlerden herhangi bir zumreye uyarsamz, imanrmzdan 
sonra sizi c;evirirler de kafir yaparlar. · 

· 101 - Allah'1n ayetleri size okunur, _ aran1zda pey
gamberi bulunurken nasll kufredersitiiz? Kim Allah' a sim-
SI~n sanhrsa muhakkak dogru yola iletilmi~tir. 

Allah Teala iman eden kullanm, Allah'm verdigi lutfu ve kendi
lerine peygamber gondermi§ olma nimetini !;ekemeyen ehl-i kitab'dan 

-bir gruba itaat etmekten sakmdmyor. 
Allah Teala bir ba§ka ayette: «Kitab ehlinden !;Ogu, hak kendile

rine apa!;Ik belli olduktan sonra i~lerindeki !;ekememezlikten otiirii, 
sizi imandan sonra kiifre dondurmek isterler.» (Bakara, 109) buyurdu
gu gibi, burada da : 

«Eger kendilerine kitab verilenlerden herhangi br ziimreye uyar
samz, imammzdan sonra sizi ~evirirler de kafir yaparlar. Allab'm ayet
leri size okunur, aramzda · peygamberi bulunurken nas1l kiifredersiniz.» 
buyuruyor. Yani kiifiir sizden, siz de kiifiirden uzaksm1z. Allah'm ayet
leri, el!;isine gece giindiiz indiriliyor, o da onlan size okuyup teblig edi
yor. 

Bu ayet, Allah'm §U ayeti gibidir : 
«Peygamberler, sizi rRabb1mza iman etmeye ~a~rd1klan halde ni!;in 

Allah'a inanmtyorsunuz? Halbuki o, sizden kesin soz alml§tl. Eger ina
nacaklardansamz ... Sizi karanllktan aydmllga ~1-karmak i~in kuluna 
apa~1k ayetler indiren O'dur. Dogrusu Allah size kar§l Rauf ve Rahim'
dir. (Hadid, 8- 9) 

Bir hadis-i §erif'te de Rasulull~h (s.a.) bir gun ashabma sorar: 
Sizce mii'minlerin iman bak1mmdan en ~ok tuhaf olam hangisidir? Me
lekler'dir, dediler. Rasulullah; onlar Rablan katmdad1rlar, nas1l olur 
da iman etmezler? buyurdu. 0 halde peygamberler, dediler. Rasulul-
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, lah : kendilerine vahy inip dururken nas11 olur da iman etmezler? bu-
yurdu. · 

Oyleyse biziz, dediler. Bunun uzerine Allah'm Rasulii; ben aramz
da oldugum halde nasll olur da iman etmezsiniz? buyurdu. 

Ey Allah'm Rasulii o halde insanlardan, imam en tuhaf olam han
gisidir? diye sordular. Efendimiz: Sizden sonra gelecek bir kavimdir ki 
onlar sayfalar bulacaklar da o . sayfalarda bulunan §eylere iman ede
cekler, buyurdu. 

Hadisin senedi ve hadis hakkmda soylenenler Buhari §erhinin ba§ 
klSmmda zikredilmi§tir. Hamd Allah'a mahsO.Stur. 

Sonra Allah Teala §oyle buyuruyor: «Kim Allah'a s1ms1k1 sart
llrsa muhakkak dogru yola iletilmi§tir.» 

Bununla beraber Allah'a sar1lmak ve O'na tevekkiil etmek; dogru 
yola ula§mada saglam bir temel, sap1khktan uzakla§mada bir haz1rhk, 
olgunluga ermeye bir vas1tad1r, dogruya ula§manm, arzulanana erme
nin yoludur. 

----tz.AHI----

tslam timmeti 

Bu iimmet... islam ummeti... Yeryiiziinde Allah'm yegane niza
irum hakim k1Imak i~in geldi. Bu iimmetin varhgmm tek sebebi, bu 
nizaffil varetmektir. Bu iimmet be§eriyetin hayatmda e§siz vazifesini' 
yapmas1 i~in varhgm1 Allah nizamma bor~ludur. Bu ummet, Allah ni
zamml pratik ve ameli §ekilde hakim k1lma i~in varolmu§tur. Onun 
kendisine has ozel prensibleri vard1r. Bu prensiblerle ilahi hiikiimler, 
hareket ve i§, dii§tince ve ahlak haline ink1lab eder. 

Bu iimmet biitiin telakkilerini Allah'tan almad1k~a, bu telakkileri
ni be§erin hayatma hakim k1lmad1k~a, kendi varhgm1 tahakkuk ettir
mi§, yoluna istikamet vermi§ suyllmaz. Yerytizunde apayn pratik ha
yat telakkisini teessiis ettiremez. Ancak, bu telakkiyi Allah'tan ahrsa 
kendi varhgm1 tahakkuk ettirir; Herhangi bir insandan telakki almak 
ile degil. Ya bu, yahut da o ... Ya hakikat, yahut da kiifiir, dalalet ve 
inhiraf. 

I§te Kur'an'm her zaman tekrarladlgi, her miinasebette bahsettigi 
ger~ek ... I§te fusat1 bulunca Islam dii§tincesinin, !slam ahlakmm us
tune oturacag1 kaide. Bu ayet-i kerlme'de i§lenen konu hep bu. Kitab 
ehlinin Medine'de yeni te§ekkiil eden Islam cemaatma kar§l miicadele 
taktigini, hile ve tuzaklanm yoneti§leri ... Bunlar yalmz o devirde boyle 
·degiller ki, hiikiim 0 devre ait olsun. 
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Bu, islam ummetine tevdi edilen alem~umul vazifedir. Bu ummetin 
varhgmm esas1, mevcudiyetinin gayesidir. 

Bu ummet be§eriyete kumandan olmak i~in gelmi§tir. 0 zaman 
nas1l olur da Allah nizam1na uydum1ak veya kokunden devirmek iste
digi cahiliyyet telakkilerini kabul edebilir? Eger bu kumanda ve hakim 
olma vasfm1, ondan alacak olursak, meydanda bir §ey kalmaz. Zaten 
ka lmas1 da gerekmez. 

Bu ummet kumandanllk i~in gelmi§tir. Saglam bir dii§U.nce, sag
lam bir i'tikad, saglam bir §Ullr, saglam bir ahlak, saglam bir nizam, 
saglam bir idare kumandas1. , Ancak bu saglam kumandalar dahilinde 
ak1l, geli§me imkani bulur, kiHnatl anlayabilir, varhklann esranru ~o
zebilir. Kainattaki enerji kaynaklanm kontrol edebilir. Fakat en mu
himi de butun bunlan insanhgm hayrma harcayabilecek, kainati bom
bardiman tehlikeleri, §ehvet saltanatlanyla tehditten koruyacak olan 
iman kumandas1d1r. Evet, bu ~ah§malar iman i~in olmahd1r. islam ce
maati bu iman abidesinin ustUne oturup kullann tevcihatlyla degil, 
Allah'm tevcihatlyla insanlan dogru yola sevketmelidir. 

Bu ayet-i kerime'de Allah Teala islam ummetini musluman olma
yanlarm pe§ine gitmekten men'ediyor. islam'm golgesinde saglamca 
vaziyet ahp onu korumamn yollanm gosteriyor. 

Once ehl-i kitab'm hileli yollarma gitmemelerini, yoksa sonucun 
kufiir olacagm1 belirtiyor : 

<cEy iman edenler, eger kend}lerine kitab verilenlerden herhangi
bir zumreye uyarsamz, imammzdan sonra sizi c;evirirler de ka!ir ya
parlar. 

Allah'm ayetleri size okunur, aramzda peygamberi bulunurken na
SI! kiifredersiniz? Kim Allah'a s1ms1k1 sanllrsa, muhakkak dogru bir 
yola· iletilmi§tir." 

Kitab ehline uymak, onlarm telakkilerini kabul etmek, nizamla
nm iktibas etmek, her§eyden once islam ummetinin varhgma sebep 
olan kumandanhk vazifesini kaybettigini, dahili bir hizmeti gosterir. 
Aym zamanda Allah nizammm hayata hakim olmadigi, onunla yti.
celme ve ilerlemenin mumkun · olmad1g1 §U.phesinin varllgma delalet 
eder ki, bu bile kalbte kufiir filizinin canlanmasma yeter. Fakat za
vallllar bu yakm tehlikeyi gorup sezmezler. 

Diger taraftan ehl-i kitab alan yahudi ve hiristiyanlar, bu ummeti 
iman ve i'tikadmdan uzakla§tirmaktan ba§ka gaye gutmezler. Bu iman 
ve inan~. Musliiman milletinin mudataa hatt1, savunma gucunun kay
nagi ve kurtulu§ kayas1d1r!.. Eskiden oldugu gibi bugun de islam du§
manlan, bunun bOyle oldugunu pek iyi biliyorlar. 0 yuzden de ellerin
den gelen hile ve oyunlanm, guc; ve enerjilerini . bu milletin iman kay
nagml kurutmak ic;in sarfectiyorlar. A~lktan ac;1ga sald1rmad1klan va-
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kit de hile ve desise yollarma ba§vuruyorlar. Ve adt mU.slUman, muna
ftklar vasttastyla saldmya ge~iyorlar. Btittin dii§man gti~ler sarma§ 
dola§ olup bu imam i~inden bogmaga, ev sahibini evinde i'dam etme
ye yelteniyorlar. Boylece halk1 islam'dan uzakla§tmp onlara bozuk sis-

·. temleri sU.sleyip piisleyip yuttunnak istiyorlar. 
Kitab ehli yahudi ve htristiyanlar, mU.sliimanlarm kendilerinin 

emrine uyduklanru gorunce §iiphesiz ki, ~irkin emellerine alet edecek, 
onlan ve onlarm pe§inde islam cemaatm1 ktifre suriikleyeceklerdir. 
0 yiizden Rabb-1 Ztilcelal kat'i ve mutlak emrini bildiriyor : 

ccEy iman edenler, eger kendilerine kitab verilenlerden herhangi
bir zumreye uyarsantz, imaruruzdan son.ra sizi ~evirirler de ka.fir ya
parlar.» 

0 an, inananlar i~in ne korkunc; ... · imandan sonra kendisini kufiir 
batakllgmda bulmak! .. Cennete ula§tlktan sonra tekrar cehenneme 
donmek!.. Her zaman ve her yerde miislumamn durumu ayru. 0 
yiizden bu ilahi hakikat bir alev yallml gibi vicdanlan yalaytp, munis 
ve muthi§ sada halinde mti'minleri i'kaz ediyor. Bunu miiteakiben 
de korkutma ve hattrlatma fasll ba§llyor. Ne yaz1k onlara ki, Al
la:h'm ayetleri kaqtlarmda okundugu, Rasul-i Ki'briya ic;lerinde bu
lundugu halde iman ettikten sonra tekrar ktifre donerler... iman da
vast haztr bulundugu, iman davast dimdik ayakta durdugu halde ktif
re donmek ... Ne act §ey? .. Ktiftirle iman yolunu.p. aynll§ noktasmda 
§U ilahi nurdan fener asllffil§: 

«Allah'm ayetleri size okunur, araruzda peygamberi bulunurken 
nas1l ktifredersiniz? .. » 

Evet, iman nurunun sonmemi§ oldugu demlerde, mii'min nas1l 
ktifre donebilir? .. Rasulullah Efendimiz gununu doldurup yiice dos
ta g~mii§lerse de, Allah'm ayetleri ebediyyen bakidir. RasUlullah'm 
hidayet kaynag1 hadis-i §eriflerl ya§ayacaktlr. ilk demde ya§ayanlar 
gibi biz de bu giin aym hitab-1 ilahi ile kar§I kar§tya bulunuyoruz. Kur
tulu§ yolu ac;tk, kurtulu§ sancag1 c;ekilmi§tir. 

<<Kim Allah'a stms1k1 sanhrsa, muhak~ak dogru bir yola iletilmi§-
tir.» ' 

Evet, Allah'a stmstkl sanlmak. i§te kurtulU§ yolu!.. Allah Ziilce
lal ilelebed bakidir. o, Hayy ve Kayyum'dur. Peygamber efendimiz 
iman ve ic;timai nizam, i'tikadi dii§iince §ekilleriyle pek ilgisi olma
yan, ziraat, harb usulii gibi daha c;ok tecriibeye dayanan konularda 
oldukc;a kolay muamele eder, onlarm usul ve adetlerine pek kan§maz, 
kendi hallerine btraktrlardl. Tabii ki, bununla onun arasmdaki fark 
ac;tkttr... Hayat nizamt ve sistemi ayn §ey, tecrii~ ve tatbikata da
yanan pozitif ilimler ayr1 §eydir. 

Fakat hayat sistemi olarak gelmi§ olan isiA.m ile, bu hayat ic;in 
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luzumlu olan ilmi ve maddi bulu§lardan, akli realitelerden faydalan
maYJ. emreden islam, birbirinden farkh degildir. 

( .. .... ... .. ...... ....... ) 
i§te Allah'm tevcihat1... 1§te Rasulullah'm ta'limatl... Ya ken

dilerini miisliiman zanneden zavalll bizler! .. Bak1yorsunuz ki, Kur'an 
ve hadis anlayi§Imz miiste§riklerin veya onlann talebelerinin anlayi
§Imn aynisi... Baklyorsunuz, var olu§ ve hayat felsefemiz §Uradan bu
radan derlenmi§, Grek, Latin, Roma, Avrupa, Amerika felsefesinin 
aynisi! Baklyorsunuz hayat nizamimiz, kanunlanmiz, §eriat1m1z o 
memleketlerden getirilmi§ ithal malL.. Bak1yorsunuz, ahlakimiz, 
adab1nnz, gidi§B,timiz, dinden uzakla§an mucerred madde medeniye
tinin beslendigi o ~irkefler menba1 kokmu§ golden. Hangi dinden bah
sediyorsunuz ... Allah i~in butun bunlardan sonra kendimizi muslu
man nn samyoruz?!.. Bu oyle bir zan ki gunah1, a~1ktan kufrun _ glina
hmdan daha ag1r. Biz bu halimizle !slam' a leke suriiyoruz. 

islam bir nizamdlr. Bamba§ka ve ozel bir nizam ... DU§lince ve 
i'tikad yonlinden hayatm ~evreyle irtibattm saglayan sistem yonun
den, bu irtibatm esas umdesini te§kil eden ahlak kaideleri, siyasi, ik
tisadi, i~timai prensibleri bulunan bir nizam. o, butlin be§eriyete ku
manda etmek, onderlik yapmak i~in gelmi§ ilahi bir sistemdir. Elbette 
yeryuzunde bu sistemi hedefine dogru goturen bir kitle bulunacaktir. 
-Once de belirttigimiz g~bi- ·Bayle 'bir kitlenin dl§ardan ithal etme 
yabanc1 nizamlarla yonetilmesi kumandanllk tabiatlyle tenakuz te§kil 
etmez mi? Hem de nas1l?.. Geldigi glinden beri bu nizam insanligm 
iyiligini hedef edinmi§tir. Bugun veya yann ne zaman olursa olsun, 
insanlan bu sistemle hukmetmeye davet edenler, onlann hayn i~in 
bunu yapmaktadlrlar. Fakat.. . ~imdi durum daha kritiktir. islam in-

- sanllk i~in gayet elzemdir. Bugun be§eriyet ne ~ekiyorsa i~inde kiv
randi~ bozuk diizenlerden ~ekiyor. Bu ilahi nizamdan ba§ka be§eri
yeti kurtaracak bir diizen yoktur meydanda ... Onun be§eriyetin haya
tmda iistune du§en vazifesini tamannyle yapabilmesi, insanhgl bir ker
re daha kurtarabilmesi i~in, butun ozellikleriyle tekrar hayata ha
kim olmas1 laz1mdlr. 

tnsanllk ~e§itli sahalarda tabiat gu~lerini· idaresi alt)na alarak 
buyuk zaferler kazand1. Teknik, tip ve miisbet ilimlerde ge~i§e na
zaran harika saYJ.lacak ba§ dondurucu ke§ifler yapti ve halen de bu 
zaferlerinde dev ad1mlarla ilerlemektedir. Fakat biitiin bunlar onun 
hayatma ne getirebilmi§tir? Onun ruhi hayatmda neler icra edebil
mi§tir? Daha dogrusu insanl1ga saadet iksirini sunabilmi§ midir? 

tnsanlar mes'ud mudurlar? Huzur yiizu goriiyorlar m1? Selamet 
nedir biliyorlar nn? Buna verecegimiz cevab korkun~ bir <cHay1r1> ola
caktir. Butiin bunlar insanllga bedbahtllk, korku, buhrandan ba§ka 
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bir §ey getirmemi§tir. Ruhl buhranlar, a.sabi krizler ve en son nokta
sma kadar da muthi§ cinayetler korkunc; cinsi sap1khklardan ba§ka 
bir §ey vermemi§tir. insanllk hayatm gayesi, varllgm hedefi bak1-
m1ndan, yani ma'nevi degerler yonunden, samldlgi gibi hie; cl.e ilerle.
me kaydetmemi§, bilakis gerilemi§tir. <;agdEI:§ medeni ki§inin kafa
smdaki hayatm gayesi, varllgm hedefi _ara.smda kar§Ih:.§tlrma yapt1-
~m1zda, yirminci a.s1r insammn gittikc;e elim bir batakllga battigmi! .. 
tnsamn kendisi ve var1Ig1 hakkmdaki dii§uncelerinde mel'unca al<;aldi
gmi! .. Onem verdigi konular ve ,istekleri bak1mmdan alc;allp kiic;iildii
gunu goruruz. Bu dii§ii§ be§eriyetin mustarib kalbini yiyip bitiriyor! .. 
Hayret, yorgun ruhunu tehdid ediyor... insanhk Allah'1 bularrnyor. 
Onu, kendi yanli§ tutumu Allah'tan uzakla§tlnyor. Allah'ni nizam1mn 
golgesinde yuruyunce ·her zaferi insanlan Allah'a yakla§tlran bir ad1m 
olan ilim, ruhunun degi§mesinden dolay1 be§eriyeti fersahlarca Allah' 
tan uzakla§tlrdl. insanoglu ruhunun «;1lgmca arad1g-I hakikat nurunu 
bulam1yor. insan kendi f1tratiyla kainatm kanunlar1, kendi hareketiy
le kainatm hareketi ara.smdaki nizam1 saglayacak olan §B.mil, kamil 

I 

bir sistemi bulam1yor ... 

i§te bu lnsanlardan bir kiSml, insanlan Allah'm dosdogru niza
mmdan uzakla§tirmak ic;in c;ali§Iyorlar. islam'a baglanmayi, ileriyi 
onda gormeyi <<Gericilik)) samyorlar. Ya cehaletlerinden, yahut da 
kotu niyetlerinden dolay1, be§eriyeti ilerletecegi, terakki ettirecegi gibi 
huzur ve sukuna da ula§tiracak olan Allah sisteminden. uzakla§tlrmak 
istiyorlar... Bizler bu sisteme goniilden inamp baglanar.1lar... insan
llgl neye ve nic;in davet ettigimizi biliyoruz. Biz be§eriyetin bu giin
kii ha.I-i peri§amm goruyor, dii§tiigii c;irkefli, pis batakllgm igrenc; ko
kusunu duyuyor ve yakmda, hem~n §Uraciktaki yiice ufuklarda, bu 
k1zgm c;Ol giine§inin altmda yiiregi kavrulanlar ic;in ac;1lan sancag1, 
bu c;irkef deryasmda bogulanlar ic;in beliren temiz, parlak tepeyi gorii
yoruz!.. Ve biliyoruz ki; eger be§eriyetin kumanda.si, onderligi bu ila
hi nizama devredilmezse, yahut bu ilahi sistem onu bizzat kendisi al
mazsa, insanhk tamamen tarihiyle butiin manaslyla bu korkunc; uc;u
ruma dogru tepetaklak yuvarlanac'ilktir! .. 

Bu yolda ablan ilk ad1m bu nizamm digerlerinden aynlma.s1d1r. 
Ve bu nizama bagh olanlar, Allah nizam1mn te:mlzligi ve sel_ameti ic;in 
civannda bulunan miistevli cahiliyet prensiplerinden buyruk alma
mahdlrlar. Ve bu hali Allah'm izniyle miisliimanlann, be§eriyetin. ku
manda.sml bir kerre daha ellne alma.sma kadar devam etmelidir. Al
lah kullarma daha c;ok acu.;. ~urda burda cahiliyet propaganda.si ya
pan, insanhk dii§manlarmm eline onu b1rak1r rm hie;? .. i§te Allah Te
ala'mn Kitab-I Kerim'inde ilk miisliiman cemaatma ogretmek ve tel-
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kin etmek istedigi hakikat budur. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, II, 
372- 379) 

102 - Ey iman edenler, Allah'dan nas1I korkmak la
Zimsa 6ylece korkun. Ve her halde musluman olarak can 
verin. 

103 - Topluca Allah'1n ipine sanlm, aynlmaym. Ve 
Allah'1n uzerinizdeki nimetini hatrrlay1n. Hani, siz dii~- . 
man idiniz de 0, kalbJ:erinizin aras1n1 uzla~trrd1 da, O'nun · · 
nimeti sayesinde kard~ oldunuz. Siz, bir ate~ uc;urumu
nun tam kenannda iken, sizi oradan dogru yola eresiniz 
diye kurtard1. Allah ayetlerini size i~te b6y1ece ac;1klar. 

Allah'm ipine Sardmak 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize Ahmed ibn Sinan ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayet etti ki o, «Allah'dan nas1l korkmak laz1msa oyle
ce korkun.» ayeti hakkmda §oyle dedi: O'na itaat edilip isyan edilme
mesi, zikredilip unutulmamas1, §iikredilip kiifran-1 nimette bulunul-

, mamas1d1r. 
Bu, mevkUf ve sahih bir isnadd1r. Aym hadisi ibn Merduyeh Yu

nus ibn Abd'iil-A'la kanallyla Abdullah'dan merfu' olarak rivayet eder. 
Hakim, miistedrek'inde, hm Mes'ud'dan merfu' olarak bu hadisi 

rivayetle §oyle der: Bu hadis Buhari ve Miislim'in §artlarma gore sa-
hihtir, fakat tahri~t etmemi§lerdir. · 

A~cak kuvvetli (ve tercih edilen) gorii§e gore bu hadis mevkUf· 
tur. ~llah en dogrusunu bilir. 

ibn Ebu Hatim §oyle der : Bu hadisin bir benzeri Miirre el He
medani Rebi' ibn Hii§eym, Amr ibn Meymun, ibrahim en-Nehai, Ta
vU.s, Hasan, Katade, Ebu Sinan ve Siiddi'den de rivayet edilmi§tir. 
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Said ibn Ci.ibeyr, Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes, Katade, Mukatil ibn 
Hayyan, Zeyd ibn Eslem, Si.iddi ve ba'§kalan bu ayetin; <cOyleyse ne 
kadar gi.ici.inuz yetiyorsa Allah'tan o kadar korkun.» (Tegabun, 16) 
ayeti ile neshedildigi goru§U.ndedirler. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm ccAlla.h'tan nastl korkmak lazrm
sa oylece korkun.>> ayeti hakkmda §tiyle dedigini naklediyor : Ayet 
mensuh degildir, fakat «Nasll laz1msa» kavlinin anlarm: «Allah yo
Junda ger~ekten mucadele etmek, bu miicadeleye aytplayanlarm aytp
lamalanmn engel olmamas1, kendi nefsi, babalan ve ~ocuklarma kar
§1 bile olsa adaletten aynlmamaktlr.>> 

«Ve herhalde musliiman olarak can verin.» 
Mtisluman olarak can vermeniz i<;in s1hhat ve afiyette iken is

lam'a sanllmz. Zira hay1rh ki§i, bunu adet haline getirendir. Ki§i ne 
iizere ya§affil§Sa 0 hal tizere oli.ir, hangi hal tizere Olmti§Se yine 0 halde 
diriltilir. Bunun tersinden Allah'a s1gmmz. 

imam Ahmed diyor ki; bize Revh ... Mucahid'den rivayet ediyor ki: 
insanlar Ka'be'yi tavat ediyorlardt. ibn Abbas da yamnda Mihcen ol
dugu halde oturuyordu. fi)oyle dedi : 

RasUlullah (s.a.) buyurdular : · «Ey iman edenler, Allah'dan nas1I 
korkmak laz1msa oylece korkun ve her halde mtisli.iman olarak can 
verin.>J (Al-i imran, 102) ayeti hakk1nda §oyle dedi : Yeryuzii halkma 
Zakkum'dan bir damlacik damlatllsa onlara hayatt zehir ederdi, ya 
Zakkum'dan ba§ka yiyecegi olmayamn hali nicedir? 

Aym zamanda bu hadisi Tirmizi, Nesei, ibn Mace ve ibn Hibban 
Sahih'lerinde, Hakim de Mi.istedrek'inde degi§ik tariklerden ve fi)u'be'
den rivayet etmi§lerdir. 

Tirmizi; bu hadis, hasendir, sahihdir, derken; Hakim, Buhari ve 
Mtislim'in §artlarma uymaktadtr, fakat tahri~ etmemi§lerdir, demek
tedir. 

imam Ahmed diyorki; hize Veki' . .. Abdullah ibn Amr'dan rivayet 
etti ki, Rasulullah ("s.a.) §oyle buyurdular : «Cehennemden uzak ktlm
mayr ve cennete girmeyi seven ki§iye oliimii, Allah'a ve ahiret gunune 
inamr oldugu halde ula§Ir. 0 ki§i insanlara, kendine davramlmastm is
tedigi gibi davramr.» 

Yine imam Ahmed diyor: Bize Ebu Muaviye ... Cabir'den rivayet 
etti ki o §oyle demi§tir : 

RasUlullah (s.a.) 1, ohimiinden once u~ kere §tiyle derken i§ittim: 
Sizden birisi oli.irken Allah'a husnu zan besler durumda can versin. 

Hadisi Mtislim de A'me§ tarik1yla ve aym isnadla rivayet etmi§tir. 
imam Ahmed diyorki; bize Hasan ibn MUsa.... Ebu Hi.ireyre'den; 

o da RasUlullah (s.a.) dan rivayet etti ki o §i:iyle buyurdular : Allah 
Teala : «Ben kulumun Beni zannettigi gibiyim : Eger Benden hayrr 
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(bekler ve bOyle) zannederse, ona haytr vard1r, yok kotilliik (bekler ve 
bOyle) zannederse, ona kotilliik vard1r. 

Bu hadisin ash Buhari ve Miislim'de ba§ka bir vecihle ve yine Ebu 
Hiireyre'den rivayet edilmi§tir. Buna gare Ebu Hiireyre §oyle dedi : 
Rasiilullah (s.a.) : Allah Teala buyuruyor: Ben kulumun Beni zannet
tigi gibiyim, buyurdular. 

Hafiz Ebu Bekr el Bezzar dedi : Bize Muhammed ibn AbdiHmelik ... 
Sabit'den (ya da zannediyorum) Enes'den rtvayet etti ki o §oyle dedi : 
Ansar'dan bir adam hastalanmi§ ve Rasiilullah (s.a.) onu ziyarete gel
mi§ti. 0 adamla ~ar§Ida kar§Ila§tllar. Allah Rasulii (s.a.) sordular: Ey 
falanca nasllsm? Adam, iyiyim ey Allah'm Rasiilii; Allah'dan (haytr) 
umuyorum, fakat giinahlanmdan korkuyorum, dedi. RasUlullah (s.a.) 
§oyle buyurdu : Bu ikisi bir yerde, bir kulun kal.binde birle§irse, muhak
kak Allah ona umdugunu verir ve korktugundan da emin kllar. 

Sonra (Ebu Bekr el-Bezzar §oyle) dedi: Bu hadisi Sabit'den, Ca'!er 
ibn Silleyman'dan ba§kasmm rivayet ettigini bilmiyoruz. 

Hadisi Tirmizi, Nesei, ve ibn Mace de rivayet etml§ ve Tirmizi, ha
dis garibtir, demi§tir. 

Bazllan da hadisi, Sabit'den miirsel olarak rivayet etml§lerdir. 
imam Ahmed'in rivayet ettigi hadise gelince: Bize Muhammed 

ibn Ca'fer'in ... Hakim ibn Hazam'dan rivayetine gore, §oyle dedi: Hz. 
Peygambere; ancak ayakta iken yere serilecegim konusunda biat et-
tim. ' 

Nesei, Siinen'inde bu hadisi ismail ibn Mes'ud kanahyla .. L ~u'be'
den «Secdeye nas1I gidilir?)) babmda rivayet etmi§tir. 

Bunun manas1 hakkmda §oyle denilmi§tir: Ancak miisliiman ol
dugum halde can vermek iizere Allah'm RasUliine biat ettim. Arkam 
dii§mana doniik olarak degil de, yiiziim dii§mana doniik olarak oldii
liilmek (ya da harbetmek) iizere Allah Rasuliine (s.a.) biat ettim. ikin
ci anlam, birinci ile aymd1r. 

«Topluca Allah'm ipine sar1bn, aynlmaytn ... » 
<<Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, iizerlerine zillet vurulmu§tur. 

Allah'm ve mii'minlerin ahdine Sigmmi§ olanlar miistesna.)) (Al-i 1m
ran, 112) ayetinden de anla§tldtgl iizere Allah'm ipi, Allah'm ahdi ve 
zimmeti anlammdadtr, denilmi§tir. 

<<Allah'm ipi>>nin, <<Allah'dan gelen bir ip)) yani Kur'an oldugu da 
soylenmi§tir. Nitekim Kur'an'm s1fatma dair Haris el-A'ver kanabyla 
Hz. Ali'den merfU' olarak rivAyet edilen bir hadiste §Oyle buyrulur: 

0, (Kur'an) Allah'm saglam ipi, dosdogru yoludur. 
Bu konuda ve sadece bu anlamda b&§ka bir hadis-i §eri! daha varid 

olmu§tur. ~oyle ki : 
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imam Ebu Ca'fer et-Taberi dedi : Bize Said ibn Yahya'mn Ebu 
Said'den rivayetinde Rasulullah (s.a.) : 

Allah'm kitabt, gokten yere uzanan Allah'm ipidir, buyurmu§tur. 
ibn Merduyeh ibrahim ibn MU.Slim kanallyla ... Abdullah (r.a.) 

dan rivayet ediyor ki Rasulullah (s.a.) : · 
Muhakkak ki bu Kur'an Allah'm saglam ipidir, a~tk bir nurdur, 

faydall bir §ifadtr, ona sarllan i~in bir koruma (kendine sanlana ko
ruyucu) ve kendine l}yan i~in bir kurtulu§tUr, buyurmu§lardtr. 

Huzeyfe ve Zeyd ibn Erkam'dan da bu hadisin bir benzeri rivayet 
edilmi§tir. 

« ... Ayrtlmaym~> kavline gelince: Burada Allah Teala, mii'minlere 
cemaat olup toplanmayt emretmekte ve tefrikayt, par~alanmayt ya
saklamaktadtr. 

Aynllga dii§meyi yasaklama, toplanmayt ve dostlugu emretme, sa
dedinde bir~ok hadis-i §erif varid olmu§tur: 

Sahih-i Muslim' de Siiheyl ibn Ebu Salih'in... Ebu Hiireyre'den ri
vayet ettigine gore RasUiullah (s.a) §oyle buyurdular: 

Allah ii~ §eyden dolayt sizden raz1 olur, ii~ §eyden dolayt da size 
klzar: Allah'a kulluk edip O'na hi~bir§eyi ortak ko§mamamzdan, top
luca Allah'm ipine sarthp par~alanmamamzdan, Allah'm sizin ba§tmza 
ge~irdigi kimseye nasihatta bulunmamzdan hO§nud olur. Dedikodu 
yapmamza, ~ok soru sormamza ve malm1z1 bo§a harcamamza da klzar. 

Miiteaddid hadislerde gectigt gibi, mii'minlere ittifak etmeleri ha
linde hatadan korunmU§ olacaklan garanti edilmi§, par~alamp <;a
tl§madan da sakmdmlml§tlr. Nitekim sakmdmlan hailer olmu§ ve bu 
iimmet 73 f1rkaya boliinmii§tiir. Bu 73 ftrkadan sadece bir tek ftrka -ki 
f1rka-i Naciye'dir.- cehennem azabmdan kurtulup cennete gidecektir. 
Bunlar Rasulullah (s.a.) ve ashabmm hali iizere olanlard1r. 

«Ve Allah'm iizerinizdeki nimetini hatlrlaytn. Hani siz dii§man 
idiniz de, 0, kalblerinizin aras1m uzla§tlrdl ve O'nun nimeti sayesinde 
karde§ oldunUZ.ll ayet-i kerime'si Evs ve Hazrec kabileleri hakkmdadtr. 
Cahiliye devrinde iki kabile arasmda bir ~ok harbler olmu§tu ve §iddet
li bir kin ve dii§manhk vard1. Bu sebeple de aralarmdaki harb ve olay
lar uzadtk~a uzuyordu. Allah, islam't gonderip de onlar islam'a girince 
Allah'm Celali ile birbirlerini seven, Allah i~in birbirlerine yakla§an 
(birbirlerine gidip gelen), iyilik ve takva iizerine yardlmla§an karde§
ler haline geldiler. 

Allah Tea.Ia, bir ba§ka ayette; 
«Seni ve mii'minleri yardu:myla desteklemi§ olan O'dur. Ve on

larm kalblerini birle§tirmi§tir. Eger yeryiiziinde bulunan her§eyi sar
fetsen yine de onlann goniillerint' birle§tiremezdin. Fakat Allah onlarm 
aralartm birle§tirdi.)) (Enfal, 62- 63) buyuruyor. 
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Katir olmalan sebebiyle celiennemi bir u~urumun hemen kiyism
da idiler de Allah, kendilerine hidayet bah§etmek suretiyle oradan uzak
la§tlrdl. 

Rasulullah (s.a.) Huneyn ganimetlerini taksim ettiginde, Allah'm 
kendisine emrettigi iizere ansardan olmayanlara daha fazHt pay ver
mi§ti. Ansardan baz1lan buna kendi aralarmda homurdamnca, Allah 
RasUlii eski durumlanm kendilerine hatlrlatarak §6yle buyurdu : 

Ey ansar toplulugu, ben sizi sap1klar olarak buldum da Allah be
nimle size hidayet bah§etmedi mi? Par~a par~a idiniz de Allah benimle 
sizin aramzi uzla§tlrmadi m1? Fakir ve muhta~ idiniz de Allah benimle 
sizi zengin kllmadi m1? 

Rasulullah (s.a.) m bu sorularmdan her birine ansar: Allah ve 
Rasulii en ~ok lutfedendir, kar§lh~m veriyordu. 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar ve ba§kalari anlatlrlar: 
Bu ayet Evs ve Hazrec kabileleri hakkmda nazil olmu§tur. ~oyle ki: 

Yahudilerden birisi, Evs ve Hazrec'den bir grubun yanmdan ge~erken 
aralarmdaki birlik ve sevgiyi goriince ~ok bozuldu ve yanmda bulunan 
bir adam1 onlann yamna gonderdi. Bu adam yanlarmda oturarak Buas 
giiniindeki harblerini onlara anlatacakt1. Adam soyleneni yaptl ve top
lulukta bulunaillann goniilleri kabard1, bir k1sm1 digerlerine k1zmaya 
ba§ladi, intikam duygulan kabard1, eski §iarlanm yiikselterek silahla
nm getirmeye kalktllar kar§Ila§mak ii~ere anl~tllar. 

·. Bu hadise Rasulullah (s.a.) a anlatilmca yanlanna gitti, onlan 
teskin etmeye ba§ladi ve §6yle buyurdu : «Ben aramzda oldugum halde 
cahiliye davasl mi giidiiyorsunuz?» sonra bu ayet-i kerime'yi okudu. 
Onlar da pi§mfm olup anla§tllar, kucakla§tllar ve silahlanm attllar. 

ikrime ise bu ayetin, Ansar'm ifk olaymda birbirlerine hiicum et
mesi iizerine nazil oldugunu zikreder. En dogrusunu Allah bilir. 
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104 - ic;inizden hayra c;ag1ran, iyiligi emredip kotu
liikten ahkoyan bir toph1J_uk bulunsun. i~te onlar, kurtu
lu~a erenlerdir. 

105 - Kendilerine apa~ak deliller geldikten sonra, 
parc;alan1p ihtilafa du~enler gibi olmayrn. i~te onlara bu-
yuk bir . azab vardlr. . 

106 - 0 gun nice yi.l.zler agai1r, nice yiizler karanr. 
0 zaman yiizleri kara olanlara : !marun1zdan sonra ki.i.f
rettiniz hal i~te 0 kufruniizun cezasl olarak tadin azabl, 
denir. 

107 - Ama yuzleri agaranlar, Allah'in rahmeti ic;in
dedirler. Onlar orada temelli kalacaklardrr. 

108 - Bunlar Allah'1n ayetleridir. Onlar1 sana hak 
olarak okuyoruz. Allah, aleml'ere zulmetmek istemez. 

109 - Goklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'Indrr. . . 

Butun i~ler Allah'a donduruliir. 

Ma'rufu Emir ve Miinkerden Nehiy 

Allah Teahl : 
«i~inizden hayra ~ag1ran ... bir topluluk bulunsun.» buyuntyor. 

Yani hayra ~ag1rmada, iyiligi emredip kotiiliigii yasaklamada, Allah'm 
emrini yerine getirmek iizere ta'yin edilmi§ bir grup bulunsun. 

«i§te onlar kurtulu§a erenlerdir.>> 
Dahhak §6yle der: Bunlar sahabenin ve ravilerin se~kinleridir. 

Yani (Allah yolunda) cihad edenlerle bilginleridir. 
Ebu Ca'fer el-Bak1r diyor ki: Rasulullah (s.a.) cd<;inizden hay,ra 

~ag1ran ... bir topluluk bulunsun.>> ayetini okudu sonra §6yle buyurdu: 
HaYir, Kur'an'a ve benim siinnetime uymakt1r. Bu hadisi, ibn Mer-
duyeh rivayet etmi§tir. · 

Her ne kadar bu i§, iimmetin her ferdine yiiklenmi§ bir gorev ise 
de, bu ayetten maksad bu i§e bakacak bir grubun bulunmasldlr. 

Sahih-i Miislim'de Ebu Hiireyre'den1 rivayet edildigine gore Ra-
. sulullah (s.a.) §6yle buyurdu : ' 

(1) Ahmed Sakir, Umdetu't-Tefsir'de (III, 17) hadisin Ebu Hiireyre'den de~il de Ebu 
Said el-Hudri'den rivayet edildigini ve :tbn Kesir'in yamldigm1 soyler. 
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Sizden biri bir kotiiliik (yapildigmi) gordiigiinde onu eliyle degi§· 
tirsin, buna giicii yetmezse diliyle, ·buna da giicii yetmezse kalbiyle. Bu 
ise imamn en zay1f1dirO 

Bir ba§ka rivayette ise hadisin son~da §oyle bir ilave vardlr: 
Bundan sonra bir hardal tanesi kadar dahi iman yokturo 
imam Ahmed diyor: Bize Siileyman el-Ha§imi'ninooo Huzeyfe ibn 

el-Yemman'dan rivayetinde Rasulullah (soa.) §oyle buyurdu: 
Nefsim kudret elinde olan (Allah) f1. yemin ederim ki; ya iyiligi 

emreder, kotiiliigii yasaklarsm1z, ya da Allah size katmdan bir ceza gon
deriveriro Sonr~ O'na dua edersiniz de duamza icabet etmezo 

Bu hadisi Tirmizi ve ibn Mace, Amr ibn Ebu Amr'dan rivayet et· 
mi§ler; Tirmizi, hadis hasendir, demi§tiro 

Bu konuda bir~ok hadis-i §erif ve ayet-i kerime vardlro Yerleri gel
diginde a~Iklanacaktlr. 

Soma Allah Teala : <<Kendilerine apa~1k deliller geldikten sonra 
par~alamp ihtilata dii§enler gibi olmaym.>> buyurarak kendilerine apa
~Ik deliller geldigi halde iyilikleri emir ve kotiiliikleri yasaklamayi ter
keden, par~ala nip ihtilafa dii§en ge!(mi§ iimmetler gibi olmayi, bu tim
mete yasaklamaktad1r. 

imam Ahmed diyor ki : Bize ·Ebu Mugire 0 0 0 E·bu Amir Abdullah 
ibn Liihayy'dan rivayet etti ki o §Oyle dedi: Muaviye ibn Ebu Siifyan 
ile hacca gittik. Mekke'ye vard1g1mizda ogle namaz1m kllarken kalktl 
ve §oyle dedi : Allah'm RasUlii (s.ao) : Muhakkak ki iki kitab ehli din
lerinde 72 par~aya boliindiilero Bu ummet ise 73 bOliige bOliinecek. Bi
risi hari~ hepsi cehennemdediro 0 bir boliik ise cemaat ehlidiro ·umme
timden bir kavim ~1kacak, bu bozuk heveslere esir olacaklar. Oyle ki 
bu hevesler, onlarm biitiin damarlanna ve mafsallarma girecek. Ey 
Arab toplulugu --Allah'a yemin olsun ki- eger siz, peygamberinizin 
getirdiklerini yapmazsamz, sizden ba§kalan bunlan yapmamaya siz· 
den elbette ki daha layiktlr, buyurdular. Hadisi Ebu Davud Ahmed ibn 
Hanbel ve Muhammed ibn Yahya'dan o ikisi de AbdiilkuddU.S ibn el
Haccac'dan rivayet etmi§lerdir. Bu hadis bir~ok tariktan rivayet edil- · 
mi§tir. 

0 gun nice yiizler aganr, nice yiizler de karanro 
ibn Abbas der ki : K1yamet giinii ehl-i siinnet ve'l-cemaat'in yii~

leri agard1gmdan, bid'at ve tefrika ehlinin yiizleri karard1gmda : 
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<cO zaman yiizleri kara olanlara : «Imammzdan sonra kiifrettiniz 
. ha ... » denilir. Hasan el-Ba.Sri'ye gore bunlar miinaf1klard1r. i§te o kiif
riin cezas1 olarak tadlll azab1 denilir.>l Bu nitelik de biitiin kafirleri. 
kapsar. 

«Ama yiizleri agaranlar Allah'm rahmeti (cennet) i~redirler. On
lar orada temelli kalacaklardu. Ve oradan aynlmak da istemiyecek
lerdir. 

Ebu isa Tirmizi bu ayetin tefsirinde §Oyle diyor : Bize Ebu Kii
reyb ... Ebu Galib'den rivayet etti ki o §oyle dedi: Ebu Umame ~am · 
Jilerdivenleri.ne asllmi§ ba§lar gordu ve : Bu ba§lan kesenler ate§in ko
pekleridir, gokyii:ziiniin altmda en kotii olillerdir. Oliileri.n en haYirlllari 
ise bunlann cldurdiikleridir, dedi ve : «0 gun nice yuzler agar1r, nice 
yiizler de karanr.» ayetini okudu. Ebu Umame'ye sordum: Sen bunu 
Rasulullah (s.a.) dan i§ittin mi? 

Eger onu bir, iki, ii~, dort -yediye kadar saydl- kerre i§itmemi§ 
olsaydlm size haber vermezdim, dedi. Tirmizi devamla; hadis hasen
dir, der. 

ibn Mace de bunu, Siifyan ibn Uyeyne kanallyla yine Ebu Ga.Iib' 
den rivayet eder. imam Ahmed ise Miisned'inde hadisi Abdiirrezzak ka
nallyla Ebu Galib'den tahri~ etmi§tir. 

ibn Merduyeh bu ayetin tefsirinde Ebu Zerr'den uzun ve ger~ekten 
garib bir hadis rivayet eder. 

Sonra Allah Teala §Oyle buyuruyor : «Bunlar Allah'm ayetleri, hiic
cet ve beyyineleridir. 

(Ey Muhammed) onlar1 sana hak olarak okuyoruz. Diinya ve . ahi
. retin durumunu sana a~1khyoruz. Allah, alemlere zulmetmek istemez.» 

Allah onlara zulmedici degil, bil'akis zulmetmeyen adaletli bir 
hakimdir. Zira O'nun her§eye giicii yeter, her §eYi bilir . . Bununla bir
likte yarattlklarmdan hi~ kimseye zulmetmeye ihtiyac1 yoktur. Bu se
beple §Oyle buyuruyor : «Goklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'm mall 
ve kulland1r. Biitiin i§ler Allah'a dondiiriiliir. Diinya ve ahirette tasar
ruf O'nundur, diinya ve ahirette yegane hakim de O'dur. 

----- i Z A HI-----

Ger!;ek Kurtulu§ 

«i§te felaha erenler de onlardlr.>> Onlard1r kurtulu§a erenler, ba§
kalari degil. Hz. Peygamber minberde iken, ona.insanlann en haYirliSl 
kimdir? diye soruldu. 0, ma'rufu en ~ok emreden, miinkeri en ~ok neh

Tefsir, C, IV, - F. 84 
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yedendir. Bir de Allah'dan en ~ok korkup, akrabalanm en ~ok ziyaret 
edendir, buyurdu. Bir ba§ka hadis-i §erif'te ise §oyle buyurdu: Kim 
ma'rufu emreder ve miinkerden nehyederse o, yeryiiziinde Allah'm ha
lifesi, Allah'm Rasuliiniin halifesi ve Allah'm kitabmm halifesidir. Hz. 
Ali (r.a,) de der ki: Cihadm en faziletlisi, ma'rufu emir ve miinker
den nehiydir. Kim de fas1klara yardakg1hk eder, Allah'1 k1zdmrsa, Al
lah'm kizgmhg, onun iizerine olsun. Huzeyfe der ki : Bir zaman gele:.. 
cek ki; o zamanda merkeb le§i ma'rufU: emreden ve miinkeri nehyeden 
bir mii'minden insanlara daha sevimli olacak. Siifyan el-Sevri der ki: 
Bir ki§i kom§ulan tarafmdan ~ok sevilirse, arkada§lan tarafmdan ~ok 
oviiliirse bil ki; o ki§i, miidahenecidir. Ma'rufu emir, emredilen vacib 
ise, o da vacib, mendub ise o da mendubtur. Miinkeri nehiy ise herkese 
vacibdir. <;iinkii' biitiin miinkerleri terketmek, ~irkin olmasi nedeniyle 
vacibdir. Vacibin yolu nedir dersen? Ben derim ki; bu konuda Mu'te
zilenin onderleri ihtilaf etmi§lerdir. Ebu Ali'ye gore vacibin yolu duy
ma ve ak1ld1r. Ebu Ha§im'e gore ise s'adece duymad1r. Nehyin §artlari 
nelerdir dersen?, ben derim ki; nehyeden ki§i, nehyettigi §eyin girkin 
oldugunu bilmelidir. Zira onun girkin oldugunu bilmezse, iyiyi nehyet
mi§ olmaktan emin olamaz. Aynca nehyettigi §eyi yapmami§ olmas1 
gerekir. <;iinkii onu yapan ki§inin yapt1gl. §eyi nehyetmesi giizel olmaz. 
Bu gibi kimseler kendilerinin zemmedilmesini kolayla§tmr. Aynca 
nehyeden ki§i; nehyedilen §eyin kottilii~leri arttird1g1 konusunda zann-1 
galibe sahip olmahd1r. Keza kendisinin nehyetmesinin te'sir etmedigini, 
abes oldugunu kabul etmemesi gerekir. Vacib olu§unun §artlan neler
dir? derseniz, ben derim ki; nehyeden ki§inin, giinahm i§lenmek iizere 
oldugu konusunda kuvvetli zanm bulunmalidir. Mesela igki i~en ki§i
nin, i~ki i~mek igin alet ve edevatm1 haz1rlam1§ oldugunu gormelidir. 
Ayr1ca nehyettigi zaman, kendisine biiyiik bir zarar dokunmayiwagm1, 
kuvvetli bir zanla tahmin etmelidir. Miinkeri nehyetmeye nas1l koyu
lur? dersen, derim ki; once kolayhkla ba§lar. Fayda vermezse zora 
dogru gider. <;iinkii maksad, kotiiliigii engellemektir. Ayrica Allah 
Teala, «onlarm arasm1 ISlah edin» buyurmu§tur. Sonra da «onlarla sa
va§m» buyurmu§tur. Ma'rUfu emir ve miinkeri nehye kim tevessiil 
ec:Ier? dersen, ben derim ki; imkam ve §artlan elveri§li olan her miis
liiman. Ulemamn icma'ma gore ba§kas1mn namaz1 terkettigini goren 
ki§inin, namaz1 terkedeni uyarmas1 gerekir. <;iinkii namaz1 terketme
nin girkin oldugu herkes tarafmdap, bilinir. Sava§I gerektiren nehyin, 
imam ve onun halifeleri tarafmdan yap1lmas1 daha evlad1r. <;iinkii on
lar, siyaseti daha iyi bilirler ve bu konuda haz1r1Iklan vard1r. Kime em
redilip nehyedilir? dersen, ben derim ki; miikellef olan herkese. Mii
kellef olmayan da ba§kasma zarar vermeye ba§larsa ~ocuklar ve de
liler gibi- bunlarda nehyedilir. <;ocuklar yasaklan i§lemekten nehye-
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dilirler ki, ona ah§masmlar. T1pk1 tecrtibe kazansmlar diye namaza 
gottirtildtikleri gibi. Eger kottiltigii i§leyen kimsenin, i§ledigi kottiltigti 
nehyetmesi vacib midir? derseniz; ben derim ki; evet, vacibdir. c;unku 
kottiliigti i§lemeyi terkedip, i§letmemeye c;ah§mak onun tizerine vacib
dir. iki vacibden birini terketmek, onun iizerinden oteki vacibi kaldlr
maz. Selef-i salihin derler ki; yapmasalar da siz hayn emredin. Hasan'
dan nakledilir ki, u Mutarrif ibn Abdullah'm, yapmad1g1 §eyi soylemem 
dedigini duymu§. Bunun iizerine hangimiz dedigimizi yap1yoruz? de
mi§~ ~eytan boylece size galib gelmek ister. Bunun sonucunda hic;bir 
kimse ma'rufu emrettnez ve m~kerden nehyetmez demi§. (Zamah
§erl, Ke§§af, I, 452- 453) 

--oOo---

110 - Siz, insanlar ic;in <;1kanlm1~ en hayrrh bir iim
metsiniz. iyiJigi emreder, kotilliikten ahkorsuuuz. Ve Al
lah'a inamrsiniz. Ehl-i kitab da inanrm~ olsaydl kendileri 
ic;in hay1rh olurdu. ic;lerinde iman edenler olmakla bera
ber, c;ogu gerc;ek dinden c;lkml~ faslklardrr. 

111 - incitmekten ba~ka size herhangi bir zarar ve
remez}er. Sizinle sava~salar bile geri doniip kac;arlar. Son
ra kendilerine yardlm da edilm'ez. 

112 - Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, iizerlerine 
zillet vurulmu~tur. Allah'm ve mii'minlerin ahdine Slgm
m~ blanlar miistesna. Allah'm h1~m1na ugradllar. Ozer-
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lerine de bir miskinlik vuruldu. Bu, Allah'1n ayetlerini 
inkar etmeleri ve haksiZ yere peygamberleri oldiirmele
rindendir. Bu. onlarm isyan etmeleri ve t~kmhk yapma
Ia..nndandrr. 

En Hayirb Ommet 

Allah Teala, Muhammed iimmetinin iimmetlerin en hay1rlis1 ol
du~unu haber vererek : 

<cSiz, insanlar i~in ~Ikanlmi§ en hayirli bir iimmetsiniz.,> buyu
ruyor. 

Buhari diyor ki : Bize Muhammed ibn Ytisuf ... Ebu Hiireyre'den ': 
«Siz insanlar i~in ~Ikanlrm§ en haYJrh bir iimmetsiniz.)) ayeti hakkm
da rivayet etti ki o, §Oyle dedi : Siz, insanlarm insanlar i~in en hayirh 
olamsm1z. islam'a girmeleri i~in onlar1 boyunlannda zincirlerle geti
rirsiniz. 

11m Abbas, Miicahid, ikrime, Ata, Rebi' ibn Enes ve Atiyye el
A vfi de bOyle soylediler. 

Yani: Onlar iimmetlerin en hay1rl1SI ve insanlann, insanlar i~in 
en faydah olanland1t. Bu sebeple Cenab-1 Hak: «iyiligi emreder, ko
tiiliikten ahkorsunuz ve Allah'a inamrsmiZ.>> buyuruyor. 

imam Ahmed diyor: Bize Ahmed ibn Abdiilmelik ... · Dtlrre Bint 
Ebu Leheb'den rivayet etti ki o §oyle dedi: Rasill.ullah (s.a.) minberde 
iken bir adam kalktl ve: Ey Allah'm Rasulii, insanlann en . hayirliSl 
hangisidir? diye sordu, Allah'm Rasulii : 

tnsanlann en haYJrliSl Kur'an'1 en giizel okuyan, Allah'dan en ~ok 
korkan, en fazla iyiligi emredip kotiiliikten ·allkoyan, en fazla sila-i 
rahimde bulunanlardlr, buyurdular. 

Nesei, Siinen'inde, Hakim Miistedrek'inde Semmak'in hadisinde 
Said ibn Ciibeyr'den, o da ibn Abbas'dan : «Siz insanlar i~in ~Ikarll
mi§ en hay1rh bir iimmetsiniz.» ayeti hakkmda §oyle dedigini rivayet 
ederler : Bu ayette kasdedilenler, Rasulullah (s.a.) ile Mekke'den Me· 
dine'ye hicret edenlerdir. 

Sahih olan ise bu ayetin . biitiin bir iimmet hakkmda umumi ol
dugudur. Her nesil bundan nasibitii alacaktlr : Bu iimmetin en haylr
liSl Rasulullan (s.a·:) m aralarmda gonderilmi§ oldugu nesildir, sonra 
onlan ta'kib edenler, sonra da onlan ta'kib edenlerdir. 

Nitekim ba§ka bir ayette de : <cBoylece sizi vasat bir iimmet k1ldl. 
Olur ki insanlara kar§l §ahidler olursunuz." (Bakara, 143) buyurul
maktadlr. 
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imam Ahmed'in Miisned'inde, Tirmizi'nin Cami'inde, ibn Mace'nin 
Siinen'inde ve Hakim'in Mustedrek'inde Hakim ibn Muaviye, ibn ~ay
de'den o da babasmdan §oyle rivayet eder: Rasulullah (s.a.) : Siz yet-. 
mi§ ummeti tamamllyorsunuz ve siz onlann en hayuh olams1mz. Siz 
Allah katmda en ~ok degerli olan ummetsiniz, buyurdular. 

Bu, me§hur bir hadistir ve Tirmizi, hadisin hasen oldugunu be
lirtmektedir. Muaz ibn Cebel ve Ebu Said'den de bu hadisin bir benzeri 
rivayet edilmi§tir. 

imam Ahmed'in de dedigi gibi bu ummet, hayra ko§mada birinci 
smtyl alml§tlr. Bunun nedeni de peyga:tnb~rleri olan Hz. Muhammed 
.(s.a.) dir. Zira o, Allah'm yarat1k.lanmn en §ereflisi, Allah Rasullerinin 
en degerlisidir. Allah Teala kendisine, daha onceki peygamberlerden ve 
rasullerden hi~ birine vermedigi en buyUk ve mutekamil bir §eriat gon
dermi§tir. O'nun metod ve yoluna uygun olarak yap1Ian az bir amel, 
digerlerinin ~ok amelinden daha hayirlldlr. 

~oyle ki: Bize Abdurrahman ... Ali ibn Ebu Talib'den rivayet etti 
ki o, §Oyle dedi : R.asulullah (s.a.) buyurdular: Peygamberlerden .,hi~ 
birine verilmeyen §eyler .bana verildi. Biz; ey Allah'm Rasulu, nedir 
onlar? diye sorduk. Buym;dular ki: Korku amnda yard1m alundum; 
yeryuzi.inun anahtarlan bana verildi, Ahmed diye isimlendirildim. Top
rak bana temiz k1lmd1. Ummetim, ummetlerin en hayirliSI k1hnd1. 

Bu ·§ekliyle hadisi, yalniz imam Ahmed tahri~ etmi§ olup isnad1 
hasendir. 

imam Ahmed diyor: Bize Hasan ibn Suvvar ... Ummu'd-Derda'
dan; o da ·Ebu'd-Derda'dan rivayet etti ki o, §Oyle dedi : Ebu'I-KAs1m 
(s.a.) 1 -ki Ummli'd-Derda'dan ba§ka Rasulullah'I bOyle kunyesiyle 
zikreden ba§ka birine rastlamad1m- §Oyle buyururken i§ittim : Allah 
Teala buyurdu ki : Ey isa, Ben, senden sonra oyle bir ummet gondere
cegim ki sevdikleri bir §ey ba§Iarma geldiginde hamd ve §Ukrederler; 
ho§lanmadiklan bir §ey ba§larma geldiginde de ecrini (Allah'dan) bek
leyerek sabrederler. Onlarm hilmi de, ilmi de yoktur. Hz. isa §oyle der : 
Ey Rabb1m, Him ve hilm olmadan nas1l olacak? Allah Teala: Ben on
lara kendi hilm ve ilmimden veririm, buyurur. . 

Burada zikredilmesi uygun olan birka~ hadis nakledelim: 
imam Ahmed diyor: Bize. Ha§im ibn el-Kas1m ... Ebu Bekir Sld

dik'tan . rivayet etti ki o, §oyle dedi : Rasulullah (s.a.) buyurdular : 
Bana (ummetimden) hesabs1z olarak cennete girecek yetmi§ bin ki§i 
verildi. Yuzleri aym ondordu gibi parlaktlr. Kalbleri bir tek kalb gi
bidir. Rabb1mdan (c.c.) art1rmasm1 diledim. Bana bunlardan beheri ile 
birlikte yetmi§ bin ki§i artlrd1. Ebu Bekr (r.a.) §oyle der: Oyle zanne
diyorum ki bu, koylUlere kadar ula§acak, ~ollerin ko§elerinde olanlara 
kadar isabet edecektir. · 
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imam Ahmed diyor : Bize Abdullah ibn Bekr'in... Abdurrahman 
ibn Ebu Bekr'den rivayetinde Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: Allah 
bana (Ummetimden) hesabs1z olarak cennete girecek yetmi§bin ki§i 
verdi. 

Orner dedi ki : Ey Allah'm RasuHi daha fazlasm1 isteseydin? Ra
sululah (s.a.) : Daha fazlasm1 istedim, her bir adamla birlikte yetmi§bin 
ki§i daha verdi, buyurdular. Orner yine : Ey Allah'm Rasulu daha ar
tlrmasml isteseydin, deyince, Rasuiullah (s.a.) : Ben de art1rmasm1 is
tedim §U kadar daha verdi, buyurdular. Abdullah ibn Ebu Bekr ellerini 
one dogru a~t1. Ravi der ki; iki kulacm1 yayd1, serdi. Hi§am da §oyle 
dedi: Bu, Allah'dand1r, sayunmn ne oldugu bilinmez. 

'imam Ahmed der ki: Bize Ebu el-Yer11an'm ... ~ureyh ibn Ubeyd' 
den rivayetine gore o §oyle demi§tir : Sevban H1ms'da hastalandl. Ora
nm valisi olan Abdullah ibn Kurt el-Ezdi onu ziyarete gelmemi§ti. Kela'· 
kabilesinden birisi Sevban'l ziyarete gelmi§ti. Yamna girdiginde Sev
ban: Yazar m1sm? dedi. Adam: Evet dedi. Sevban: Yaz, dedi ve §Oyle 
yazdird1: Emir Abdullah ibn Kurt'a, Allah RasuHi (s.a.) nun kolesi 
Sevbandan: ~ayet senin yanmda Musa ve !sa (a.s.) nm bir kolesi ol
saydl (ve hastalansayd1) ben mutlaka onu ziyarete gelirdim. Daha sonra 
da mektubu katlaYlp o ki§iye: Bunu ona ula§tll'lr miSm? dedi. Adam 
evet deyip mektubu ibn Kurt'a goturdu. ibn Kurt mektubu okuyunca 
tela§la ve korkuyla kalktl. insanlar: Durumu nedir? Bir §ey mi oldu? 
dediler. (Hemen) Sevban'a gitti, yamna girip ziyaret etti. Bir sure otur
du, sonra kalkt1. Sevban ridasmdan tutup: Otur. ki sana Allah Rasulu 
(s.a.) nden l§ittigim bir hadisi nakledeyim, dedi ve §oyle devam etti: 
Allah RasUlu (s.a.) nu §oyle buyururken i§ittim: Ummetimden yet
mi§bini hesabsiZ ve azabs1z cennete girecek. Her bini ile beraber yet- .. 
mi§bin ki§i daha girecek. Hadisi bu kanaldan sadece imam Ahmed ri
vayet etmi§ olup ravilerinin hepsi ~amll, H1msh ve guvenilir kimseler
dir. Bu; sahib bir hadistir. Allah'a hamdederiz. 

Taberani der ki: Bize Amr ibn ir;hak'm ... Sevban'dan rivayetine 
gore o, Allah Rasulu (s.a.) nu §Oyle buyururken i§itmi§: Muhakkak 
Rabb1m ummetimden yetmi§bininin hesaba ~ekilmiyecegini va'detti. 
Her bin ile beraber yetmi§bin daha olacaktlr. 

imam Ahmed diyor: Bize Abdurrezzak'm ... ibn Mes'ud'dan rivaye
tine gore o §Oyle dedi: Bir gece RasUlullah (s.a.) m yamnda uzun uzun 
konu§tuk. Ertesi sabah yanma vardigiiDizda bize §Oyle buyurdular: 
Geceleyin peygamberler ummetleri ile birlikte bana arzolundular. rey
gamberler (onumden) ge~meye ba§lad1lar. Kiminin u~ ki§ilik, kiminin 
on ki§ilik, kiminin daha ~ok ummeti vard1. Kiminin de hi~ ummeti 
yoktu. Nihayet Mftsa (a.s.) onumden ge~ti. Yamnda !~railogullanndan 
kalabahk bir cemaat vard1. Qok ho§uma gittiler ve sordum : Kim bun-
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lar? Bu, karde§in MU.sa'd1r, yarundakiler de israilogullan, denildi. Ben 
yine sordum : Peki benim iimmetim nerede? Bana : Sagma bak, denil
di. Baktlm ve gordum ki, al~ak daglar insanlann (adamlann) yuzle
riyle kapanmi§tl. Sonra bana; soluna bak, denildi. Baktlm ve gordum 
ki, ufuk adamlarm yuzleriyle kaplanmi§tl. Bana ·soruldu: Raz1 oldun 
mu? Ho§nud oldum Rabb1m, dedim. Bana dtmildi ki: Bunlarla bera
ber yetmi§bin ki§i var. Onlar da cennete he.!;absiz olarak girecekler. 

Rasulullah (s.a.) devamla §6yle buyurdu: Anam babam size feda 
olsun. Eger bu yetmi§binden olabilirseniz olun, buna yeti§emezseniz o 
al~ak daglarda olanlardan olun. Buna da yeti§emezseniz o ufukta olan
lardan olun. Ben orada birbirine girmi§ insanlar gordum. 

Ukka§e ibn Mihsan kalktl ve: Ey Allah'm Rasulu, Allah'a dua et 
de beni o yetmi§ binden k1Ism, dedi. Allah Rasulu onun i~in dua bu
yurdu. Ba§ka bir adam daha kalktl ve : Ey Allah'm RasulU, beni onlar
dan k1lmas1 i~in Allah'a dua et, dedi. Rasulullah (s.a.) : Ukka§e bunda 
seni ge~ti, buyurdular. 

Ravi devamla §6yle anlat1yor: Sonra biz konu§tuk ve §6yle dedik: 
Bu yetmi§binin kimler oldugunu zannediyorsunuz? Bunlar, islam uze
re dogmu§ olup da olUnceye kadar Allah'a hi~bir §eyi ortak ko§mayan 
bir topluluktur. 

Bu konu§mamiz Rasulullah (s.a.) a ula§mca §oyle buyurdular: 
Onlar dovme yapmayanlar (kendilerine dovme yaptlrmayanlar), Mus
ka yapmayanlar, (herhangi bir §eyde kendileri i~in) ugursuzluk gor
meyenler ve sadece Rablarma dayamp tevekklil edenlerdir. 

imam Ahmed bu §ekil ve bu senedle hadisi rivayet etti. Abdussa
med kanahyla ... . E:atade'den de aym hadisi rivayet etmi§tir. Ancak bU: 
rivayette; ho§nud . oldum Rabb1m, ho§nud oldum Rabbtm ifadesinden 
sonra §6yle buyurulur : 

Bana, raZI oldun mu? diye soruldu. E~et, dedim. 0 halde soluna 
bak, denildi. Baktlm ve gordum ki, ufuk adamlarm yuzleri ile kapan
ffil§. Bana tekrar soruldu: Raz1 oldun mu? Raz1 oldum, dedim. 

Hadi.s bu vechiyle isnad1 sahih bir hadistir. Fakat tahricinde imam 
Ahmed tek kalmi§, ba§kalan hadisi tahri~ etmemi§lerdir. · 

Ahmed ibn Meni' der ki: Bize Abdlilmelik ibn Abdlilaziz'in ... ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore, Hz. Peygamber (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 
«Mevsim'de bana ummetler arzolundu da ummetimin arz1 geciktirildi. 
(arkaya birakildi.) Sonra onlan gOdum; ~okluklan ve durumlan beni 
,sevindirdi. Ovalar1, daglan doldurmu§lardl. «HO§nud oldun mu ey Mu
hammed?» buyruldu, ben evet dedim. «Muhakkak ki bunlarla beraber 
yetmi§ bin ki§i de cennete hesabs1z girecek. Onlar kendilerine dovme 
v~ muska yaptlrmayan, sadece Rablarma tevekklil edenlerdir, buyrul-
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du.» Ukka§e il:>n Mihsan kalk1p: Ey Allah'_m el~isi, beni de onlardan 
kllmas1 i~in Allah'a dua et, dedi. Allah RasuHi : Sen onlardansm, bu
yurdu. Ba§ka birisi daha kalk1p: Allah'a dua et de beni de. onlardan 
k1lsm, dedi. Hz,. Peygamber : Ukka§e bunda seni ge~ti, buyurdu. 

Taberani diyor: Bize Muhammed ibn Muhammed ... imran ibn 
Husayn'dan, rivayet etti ki o §oyle dedi: Raswulah (s.a.) buyurdular: 
Ummetimden yetmi§bin ki§i hesabs1z ve azabs1z cennete girecek. 

· Onlar kimlerdir? diye soruldu. Rasulullah (s.a.) : Onlar kendile
rine dttvme ve muska yapt1rmayan, (herhangi bir §eyde kendileri i~in) 
ugursuzluk gormeyen ve sadece Rablarma tevekktil edenlerdir, · buyur
dular. 

Bu hadisi Muslim de Hi§am ibn Hassan tarik1 ile rivayet etmi§tir. 
Muslim'in hadisinde de Ukka§e'nin ad1 ge~mektedir. 

Buhari ve MUslim' de Ztihri kanahyla... Ebu Hureyre'den rivayet 
ediliyor ki o §oyle demi§tir: RasUlullah (s.a.) 1 §5yle soylerken i§ittim : 

Ummetimden yetmi§ bin ki§ilik bir grup cennete girecek, ytizleri 
. aym ondordu gibi parlayacak. 

Ebu Hureyre devam ediyor: Ukka§e el-Esedi kalktl, uzerindeki el
biseyi (yukan) kald1rarak: Ey Allah'm Rasulu, Allah'a, beni· onlardan 
k1Imas1 i~in dua buyur, dedi. Allah'm Rasulu (s.a.j : Allah'1m, bunu 
onlardan kll, buyurdular. Sonra onlardan bir adam daha kal~tl ve o 
da : Ey Allah'm Rasulu dua buyur da Allah beni de onlardan k1lsm, 
dedi. RasUlullah (s.a.) : Ukka§e bunda seni ge~ti, buyurdular. 

Ebu'l-Kas1m et-Taberani diyor: Bize Yahya ibn Osman'1rt ... Sehl 
ibn Sa'd'dan rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: 

ttmmetimden yetmi§bin ya da yediytiz bin ki§i -Ebu Haz1m han
gisini soyledigini bilmiyor- b~.rbirlerine tutunarak ve birbirlerini ala-, 
rak cennete girecekler. Sondan gelenler girinceye kadar oncekiler gir~ 
meyecektJr. Qnlarm yuzleri de aym ondordu gibi parlaktir. 

Bu hadisi Buhari ve Mtislim dt: Kuteybe kanahyla ... Sehl'den riva
yetle tahri~ etmi§lerdir. 

Mtislim Ibn el-Haccac Sahih'inde §oyle diyor: Bize Said ibn Man
sur kanallyla. .. Husayn ibn Abdurrahman haber verdi ve §5yle dedi : 
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Said ibn Cubeyr'in yamnda idim. Dun kayan yild1z1 hanginiz gor
dii? diye sordu. Ben: Ben gordum, dedim ve devam ettim: Namazda 
degildim. Fakat beni (zehirli bir hayvan) sokmu§tu. 

Pekl ne yaptm? dedi. Muska ·yaptlrdim, 'dedim. 
Seni bOyle yapmaya sevkeden nedir? dedi. ~a'bi'nin bize haber 

verdigi bir hadis-i §erif'tir, dedim. 
~a'bi size ne haber verdi? dedi. ~a.'bi, Bureyde ibn el-Husayb el

Eslemi'den haber verdi ki, o §Oyle demi§: Goz (nazar) ya da zehirin 
di§mda muska yaptlrmak yoktur. i§ittigini yapan guzel yapmi§, dedi. 
Fakat bize ibn Abbas nakletti ki Rasulullah §oyle buyurmu§ : 

Bana ummetler arzolundu. Peygamber gordum yanmda kuguk bir 
topluluk 'var, peygamber gordum; yanmda bir iki ki§i var, peygam-
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ber gordum yanmda kirnse yok. Birden biiyiik bir kalaballk gorerek 
' onlan kendi ummetim sand1m. Bana: Bu, Musa ve kavmidir. Fakat uf
ka ibak, denildi. Baktlm. Birde ne goreyim, buyiik bir kalabahk. Diger · 
ufka bak, denildi. Gordiim ki, · orada ·da biiyiik bir kalabahk var. 

Bana: l§te bunlar senin iimmetindir. Onlarm yarunda yetmi§ bin 
kl§i daha var ki hesabs1z ve azabs1z olarak cennete girecekler, denildi. 
Sonra Rasill.ullah (s.a.) kalktl ve evine girdi. Halk aralarmda, .cennete 
hesabs1Z ve azabS1Z girecekler hakkmda konu§maya daldl. Bir k1Sm1: 

·Herhalde bunlar, Rasulullah (s.a.) m sohbetine nail olanlard1r, de
diler. Bir klSffil da : Herhalde ·bunlar islam iizere dogan ve Allah'a hi<;
bir §eyi ortak ko§mayanlardlr, dediler. Daha ba§ka §eyler de soylediler. 
Rasulullah (s.a.) ~1kt1 ve: Konu§maya dald1gm1z §ey nedir? diye sordu. 
KonU§ulan kendisine haber verildiginde de : Onlar muska yapmayan, 
yaptumayan, (herhangi bir §eyde kendisi i~;in) ugursuzluk gormeyen 
ve sadece Rablarma tevekkiil edenlerdir, buyurdu. Ukka§e ibn Mihsan 
kalkt1 ve: Allah'a dua et de beni onlardan k1lsm, dedi. Rasulullah 
(s.a.) : Sen onlardansm, buyurdular. Sonra bir adam daha kalktl ve: 
Allah'a dua et. de beni de onlardan kllsm, dedi. Bunun iizedne Rasu
luHah (s.a.) : Ukka§e bunda seni ge~;t;, buyurdular. 

Buhari bu hadisi Useyd ibn Zeyd'den, o da Hii§eym'den rivayetle 
tahri<; etmi§tir. Fakat o'nun rivayetinde «Muska yapmayanlar» klsffil 
yoktur . . 

imam Ahmed diyor: Bize Ravh ibn Ubade'nin ... Cabir ibn Ab
dullah'dan rivayetinde o §oyle dedi: RasUlullah (s.a.) 1 §5yle derken 
i§ittim.. . ve Cabir'in hadisini nakletti . . Hadiste §oyle deniliyor: ilk 
grup yiizlerini a~;ti. Aym ondordii gibiydi. Yetmi§bin ki§iydiler ve he
saba ~;ekilmediler. Sonra onlarm pe§inden gelenler; bunlar da gokteki 
en parlak y1ldlz gibiydiler. ilh. 

Ve hadisin devam1ru naklediyor. , 
Miislim bu hadisi Ravh'ten rivayet eder. Fakat onun hadisi mev

kuftur. (Rasulullah'a ula§tmlmam1§t1r.) 
Ha.f1z Ebu Bekr ibn Ebu As1m, Kitab'iis-Sunen'inde §oyle der : Bize 

Ebu Bekr ibn Ebu §eybe ... Ebu Umame el-Bahili'den rivaye.t etti ki 
o §oyle demi§: Rasulullah (s.a.) 1 §oyle derken i§ittim: 

Rabbim, iimmetimden yetmi§bin ki§iyi, her bir ki§iyle birlikte 
yetmi§bin ki§i daha olmak uzere, hesabs1z ve azabs1z iilsanlan cennetc 
koyaca~ru ve bunlarla beraber Rabb1mm avucuyla u~ avu~; daha (sa
yisizilktan kinaye) yine · hesabs1z, azabs1z cennete koyacagmi bana 

· va'detti. 
Bu hadisi .Taberani de Hi§am ibn Ammar kanahyla tsmail ibn 

Ayya§'tan rivayet etmi§tir ve isnad1 saglamd1r. 
Yine Taberani'nin ibn Ebu As1m kanahyla ... Ebu "O'mame'den 
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naklettigine _gore Allah Rasulii (s.a.) : Andolsun ki Allah iimmetin
den yetmi§binini hesabs1z cennete koymay1 bana va'detti, buyurmu§tu . 
Yezid ibn el-Ahnes : Ey Allah'm el~isi bu mi.ktar senin iimmetin i~inde 
sinekler ~indeki kirm1z1 sinekler kadard1r, dedi de Allah RasUlii (s.a.) 
§Oyle buyurdu: Allah bana her bin ile beraber yetmi§bin ki§i olarak 
yetmi§bini (cennete hesabs1z koymay1) va'detmi§ ve ii~ avu~ (ahp on
lari da cennete koyma va'dini) artmni§tir. Bu hadlsin de isnad1 ha
sendir. 

Taberani diyor: Bize Ahmed ibn Huleyd'in ... Utbe ibri Avd'dan 
rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: Rabb1m, iimmetim
den yetmi§bin ki§iyi hesaba ~ekmeden cennete koyacag1i11 bana va'det
ti. Sonra (bunlardan) her bini yetmi§bine §efaat edecek. Sonra Rabb1m, 
elleriyle ii~ avu~ (~okluktan kinaye) alacak (ve bunlan da cennete 
koyacak.) 

Orner tekbir getirerek : Allah Teala bunlardan ilk yetmi§i babala
rma, ogullarma ve akrabalanna §efaat~i k1lacak ... ,Allah'm beni son 
avu~lardan birinde kilmasuii isterim. 

Hafiz Ziya el-Makdisi «Sifat'iil-Cennen isimli eserinde : Bu isna
dm bir illeti oldugunu bilmiyorum, der. En iyisini Allah bilir. 

imam Ahmed diyor: Bize Yahya ibn Said .. . Rifaa el-Ciiheni'den 
rivayet etti ki o §6yle demi§ : Rasulullah (s.a.) ile beraber geliyorduk. 
Kedid -ya da Kudeyd- denilen yere geldigimizde bir hadisi zikretti 
ve §oyle buyurdu : Rabb1m, iirhmetimden yetmi§bin ki§iyi hesabsiz ola
ra·k cennete koyacagm1 bana va'detti. Siz ve e§lerinizle Z'iirriyetiniz
den salih olanlar cennetteki evlerinize yerle§medik~e onlarm cennete 
girmeyeceklerini umar1m. · 

Ziya der ki bana gore bu hadis, Miislim'in §artlarma uymaktad1r. 
Abdiirrezzak diyor ki : Bize Ma'mer... Enes'den rivayet etti ki Ra

sulullah· (s.a.) §Oyle buyurdular: Rabb1m iimmetimden dortyiiz bin ki
§iyi cennete koyacagm1 bana va'detti. 

Hz. Ebubekir : Bize daha da artlr, ey Allah'm Rasulii, dedi. Rasu
lullah : Vallahi bOyle, dedi. Orner : Yeter ey Ebubekir, deyince Ebu
bekir : B1rak beni, Allah,'ln hepimizi cennete koymasmi istemez misin? 
dedi. Orner de : Allah dilerse (biitiin) yarat1klanru bir elle .cennete ko
yar, dedi. Rasulullah (s.a.) : Orner dogru soyledi, buyurdular. Ziya'nm 
soyledigine gore bu hadisi bu isnadla yalm.z Abdiirrezzak rivayet etmi§
tir. Hadisi, Hafiz Ebu Nuaym el-tsbahani de rivayet etmi§tir. 

Muhammed ibn Ahmed ibn Mahled bize ... Enes'den haber verdi: 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdular : Rabb1m, iimmetimden yiiz bin 
ki§iyi cennete koyacagm1 bana va'detti. - · · 

Ebubekir, ey Allah'm Rasulii bize art1r, dedi. Rasulullah (s.a.) : 
Boyle, buyurduJar. 
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Ravi Siileyman ibn Harb, eliyle ooylece i§A.ret etti. 
Ben dedim ki: Ey Allah'm RasuHi bize daha. art1r. Hz. Orner: Al

lah, biit'i.in insanlan bir elde (bir avu~ta) cennet~ koymaya kadir'dir, 
deyi~ce, Allah'm Rasulu (s.a.) : Orner dogru soyledi, buyurdular. 

Bu §ekliyle bu, garlb bir hadistir. 
, HAfiz Ebu Ya'la diyor: Bize Muhammed ibn Ebu Bekr'in ... Enes'

den rivayetinde RasUlullah (s.a.) buyurdular ki : Ummetimden yet
mi§bin ki§i cennete girecek. 

Ey Alla.."l'm Rasulu bize art1r, dediler. Her bir adam i~in yetmi§ 
bin, buyurdular. Onlar yine: Ey Allah'm RasUlii bize art1r, dediler. Ra:.. 
sulullah (s.a.) kumlar1n uzerindeydi: Boyle, buyurdular ve eliyle bir 
avu~ (kum) savurdular. 

Onlar : Ey Allah'm Rasulii, bundan sonra da cehenneme girenleri 
(Allah rahmetinden) uzakla§tlrsm, dediler. 

Bu hadis'in isnadi saglam, ravileri guvenilir, sika ravilerdir. 
Taberani Katade'den rivayet ediyor ki; Ebu Bekr ibn Enes ... Ebu 

Bekr ibn Umeyr'den, o da baqasmdan naklediyor: Rasulullah (s.a.) 
§oyle :buyurdular : Allah ummetimden u~yiiz ·bin ki§iyi cennete koyaca
gmi va'detti. 

Umeyr : Bize artlr ey Allah'm Rasulii, dedi. 
Rasulullah (s.a.) eliyle, bOyle dedi. Umeyr yine : Bize art1r ey Al

lah'm Rasulu, deyince Hz. Orner: Yeter, eger Allah dilerse insanlari 
bir elde (bir avu~ta) cennete koyar, dedi. Bunun uzerine Rasulullah 
(s.a.) da : Orner dogru soyledi, buyurdular. 

Taberani diyor: Bize Ahmed ibn Huleyd'in ... Ebli Said el-Ansari'den 
rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: Rabb1m, umme-. 
timden yetmi§ binini hesabsiz olarak cennete koyacagm1, onlardan her 
birinin de yetmi§ bin ki§iye §efaat edecegirti bana va'dettiler. Sonra 
Rabb1m iki eliyle u~ avu~ alacak (ve bunlan cennete koyacak). 

Kays devamla anlatlyor: Ben Ebu Said'e: (~imdi) sen bunlan 
Rasulullah (s.a.) dan i§ittin mi? dedim. 0, ,Evet, dedi. Kulaklanm duy
du, kalbim muhafaza etti. 

Ebu Said devamla dedi ki; Rasulullah (s.a.); in§l.allah Allah Teala 
iimmetimin muhacirlerini (bu avucun i~ine) alacak, kalamm da bizim 
bedevilerimizle tamamlayacaktlr. 

Bu hadisi Muhammed ibn Sehl ibn Asker de Ebu Tevbe er-Rebi' 
ibn Nafi' den (kendi) isnad1yla rivayet etmi§tir. O'nun hadisinde §U · 
fazlahk vard1r : 

Bu miktar, Rasulullah (s.a.) m katmda (yamnda) hesaolandl, 
say1 dortyiiz bin kere bin ve doksan bin kere bine ula§tl. 

Ebu'l-Kas1m el-Taberani diyor: Bize Ha§im ibn Mirsed ... Ebu Ma
lik'den rivayet etti ki Rasululah (s.a.) §oyle buyurdular: 
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Muhammed'in nefsi (kudret) elinde olan Allah'a yemin ederim ki, 
sizden bir ziimre k1y.Amet giinii siyah gece misali (kalabahk olarak) 
cennete sevkedilecek. Hepsi de yere basacaklar. Melekler diyecekler ki: 
Ni~in Muhammed ile (diger biitiin) peygamberlerle gelenlerden daha 
fazla insan gelui? 

Bu hadisin isnadl hasendir. 
Bu . iimmetin faziletine, §erefine, Allah katmdaki degerine, qiinya 

ve ahirette iimmetlerin en hayullSI olduguna delalet eden ba§ka · ha
disler de vardlr. 

imam Ahmed diyor: Bize Yahya ibn Said ... Cabir'den rivayet etti 
ki o, Rasulullah (s.a.) 1 §oyle derken i§itmi§: Klyamet giinii iimmetim• 
den bana tabi olanlann, cennet ehlinin dortte biri olacagm1 umuyorum. 

Ravi diyor ki: Biz tekbir getirdik. Sonra Allah'm Rasulii: Ben 
oyle umuyorum ki; siz cennet ehlinin yam1 olacaksm1z, buyurdu. Bu 
hadis Ravh kanallyla, ibn Ciireyc'in isnad1yla da rivayet edilrni§tir. 
Bu hadl.s Miislim'in §artlanna uymaktad1r. Hadisin degi§ik bir §ekli 
hem Buhari, hem de Mil.slim'de mevcuttur. Buhari ve Miislim'de Ebu 
tshak es-Siibey'i kanallyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayete gore o, 
§Oyle demi§tir : · 

Rasulullah (s.a.) bize: Cermet halkmm dortte biri olmaktan hO§
nud olur musunuz? diye sordular. Evet (oluruz) dedik. Sonra: Cennet 
ehlinin ii~te biri olmaktan ho§nud olur musunuz? buyurdular. Biz evet 
dedik. U~iincii kere: Cennet ehlinin yariSI olmaktan ho§riud olur mu
sunuz? dedi. Biz; evet (oluruz) dedik. Muhammed (s.a.) in nefsi kud
ret elinde alan (Allah'a) yemin ederim ki, ben, sizin cennet halklmn 
yariSl olacagmiZl umar1m, buyurdular. 

Taberani diyor: Bize Ahmed ibn el-Kas1m ... ibn Mes'ud'dan riva
yet etti ki Rasulullah (s.a.) cennetin dortte birinin size, kalan dortte 
ii~iiniin de diger insanlara ait olmasm1 nasll bulursunuz? diye bize sor
du. Orada bulunanlar; Allah ve Ra.c;ulii en iyisini bilir, dediler. U~te 
birine ne dersiniz? diye sordular. Oradakiler : Bu daha ~ok, cevabm1 
verdiler. Peki yanstmn size ait olmasma ne dersiniz? buyurdular. Ora-: 
dakiler : Bu en ~ok diye cevab verdiler. Cennet ehli yiizyirmi saftir ve 
bunun seksen saf1 sizindir, buyurdu. 

Taberani hadisi sadece ... Haris ibn el-Hasira rivayet etmi§tir, der. 
imam Ahmed der ki: Bize Abdiissamet'in ... Ebu Biireyde'den,onun 

da babasmdan rjvayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) : Cennet halk1 yiiz-
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yirmi saftlr. Bu ummet onlardan seksen saf1d1r, buyurmu§tur. imam 
Ahmed hadisi aynca Affan'dan; o da Abdtilaziz'den rivayet etmi§tir. 
Tirmizi ise Ebu Sinan'dan rivayetle tahric etmi§ ve : Bu hasen bir ha
distir, demi§tir. ibn Mace de Sufyan es-Sevri kanahyla ... SUleyman ibn 
Bureyde'den o ise babasmdan isnadla hadisi rivayet etmi§tir. 

Taberani, SUleyman ibn Abdurrahman ed-Dima§ki kanahyla ... Su
leyman ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas'dan, onun babasmdan, onun 
dedesinden, onun da Allah RasUlu (s.a.) nden rivayetine gore o, §Oyle 
buyurmu§tur : Cennet ehli yuzyirmi saftir. Bunlann sekseni benim urn-. 
metimdendir. Hadisi rivayette Halid ibn Yezid el-Beceli tek kalmi§ olup 
ibn Adiyy onun zay1f oldugunu soylemi§tir. 

Taberani'nin Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel kanahyla ... Ebu 
Hureyre'den rivayetine gore o §oyle demi§tir : «Bir ~ogu oncekilerden, 
bir ~ogu da sonrakilerdendir.» (Vak1a, 39, 40) ayeti nazil oldugunda 
Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurdu : 

Siz cennet ehlinin dortte birisiniz, siz cennet ehlinin uc;te birisiniz, 
siz cennet ehlinin yariSISimz, siz cennet ehlinin u~te ikisisiniz. 

Abdurrezzak dedi: Bize Ma'mer'in ... Ebu Hureyre'den rivayetine 
gore RasUlullah (s.a.) : 

Sonuncu olup da k1yamet gunu ilk olan biziz. ilkin cennete bizler 
girecegiz. Halbuki onlara kitab, bizden once verildi. Bize ise kitab on
lardan sonra verilmi§tir. Onlar ihtilata dii§ttiler de Allah bizi, onlann 
uzerinde ihtilata du§tukleri konuda gerc;ege Hetti. Bugun (cum'a gii
nii) onlarm hakkmda ihtilata du§tukleri giindur. Allah bizi o konuda 
hidayete erdirdi. Bu gun (cum'a gunu) bizimdir. Yarm yahudilerin 
(cumartesi) ertesi giin de (pazar giinu) hiristiyanlarmdir, buyurdular. 

Hadisin bir benzeri Buhari ve Mtislim, Abdullah ibn Tavli.s kana
llyla ... Ebu Hureyre'den, o da Hz. Peygamber'den merfU olarak rivayet 
etmi§ler.dir. Muslim' in A'me§ kanahyla... Ebu Hureyre'den rivayetin
de Allah Rasulu (s.a.) : Biz k1yamet gunu sonuncular ve ilkleriz. Biz, 
cennete gireceklerin ilkiyiz, buyurmu§tur. Ve Muslim hadisin tama
mim zikretti. 

Darekutni Ferd hadisler bOlumunde nakleder ki : Abdullah ibn 
Muhammed'in. .. Orner ibn el-Hattab'dan rivayetine gore RasUlullah 
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(s.a.) Cennet, ben girinceye kadar biitiin peygamberlere, benim 1 iim
metim gir~ceye kadar da diger iimmetlere haram kllmd1, buyurmu§
lardlr. 

Darekutni sonra §oyle der: (Bu hadisi) Ziihti'den rivayetle ibn 
Akil tek kalrnl§, Ziihri'den, ondan ba§kas1 rivayet etmi§tir. ibn Akil'den 
rivayette Ziiheyr ibn Muhammed, Ziiheyr'den rivayette de Amr ibn 
Ebu Seleme tek kalm1§lard1r. 

( ........................ ) 
Bu hadisi Sa'lebi de ... ibn Akil_'den rivayet etmi§tir. 

· Biitiin bu hadisler «Siz, insanlar i~in ~1kanlmt§ en haytrll bir iim
metsiniz: iyiligi emreder, kotilliikten a1Ikoyarsm1z ve Allah'a inamr
smlZ.» ayetini a~1klama sadedinde Varid olmU§tUr. 

Bu iimmetten her kim bu nitelikleri ta§lrsa bu ovgiiye dahu · olur. 
Nitekim Katade diyor ki: Bize ula§tlgma gore, Orner ibn el-Hattab bir 
kerresinde hacca gitmi§ ve insanlann h1zh davrandlklarm1 gormii§: 
«Siz insanlar i~in ~lkanlml§ en haytrll bir iimmetsiniz.» ayetini okuya
rak; kimin bu iimmetten olmak hO§una gidiyorsa Allah'm bu iimmet 
i~in koydugu §artlan yerine getirsin, buyurmu§. 

Her kim de bu nitelikleri ta§Imazsa Allah Teala'mn : «Birbirlerinin 
yaptlklan fenahklara engel olmuyorlardl.» (Maide, 79) ayetinde zem
metmi§ (kotiilemi§) oldugu ehl-i kitab'a benzemi§ olur. 

Say1Ian nitelikleriyle Allah Teala bu iimmeti ovdiikten sonra ehl-i 
kitab'l zemmetmekte ve serzeni.~te bul unmaktad1r : 

«Ehl-i Kitab da Hz. Muhammed'e indirilene inanml§ olsayd1 ken
dileri i~in haytrh olurdu. t~Ierinde, Allah'a, size ve kendilerine indiril
mi§ olanlara iman edenler olmakla beraber ~ogu ger~ek dinden ~Ikml§, 
sap1khk, kiifiir, fisk ve isyan iizere olan fas1klard1r.» 

Sonra Allah Teala, inkarc1, miilhid ehl-i kitab'a kar§l zaferin mii'
min kullanmn tarafmda oldugunu miijdeleyerek §oyle buyuruyor : 

c<incitmekten ba§ka size herhangi bir zarar vermezler. Sizinle sa
va§Salar bHe geri doniip ka~arlar. Sonra kendilerine yard1m da edil
mez.» 

Ger~ekten boyle olmu§, H~yber giinu Allah onlar1 al~altml§, bu
runlanm yere surtmli§tlir. Onlardan once de Medine yahudilerinden 
Kaynuka ogullar1, Nadir ogullan ve Kurayza ogullanm, tamamen hor 
ve hakir kilmi§tlr. ~am'daki hiristiyanlann da duruq1u boyledir: Sa
habe-i kiram bir~ok yerde onlan yenmi§, ebediyyen devam etmek uze
re ~am hlilr;'imranllgml onlardan sokiip almi§tlr. ~am, Hz. isa'mn ( a.s.) 
inmesine kadar islam'm tacm1 giymi§ olarak kalacak. Hiristiyanlar yine 
aym hakir ve zelil hallerinde olacaklar. Hz. isa (a.s.) inince Hz. Mu
hammed'in §eriatlyla hiikmedecek, ha~'l kiracak, domuzlan oldurecek, 

• 
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islam'dan ba§ka din kabul etmeyecek, bu dini kabul etmeyenlere cizye 
koyacaktir . 

. Sonra Allah Teala §oyle buyuruyor : «Nerede bulunurlarsa bulun
sunlar, iizerlerine zillet vurulmu§tur. Allah'm ve mii'minlerin ahdine 
sigmrni§ olanlar miistesna.» 

Allah onlara zillet ve al~ak1Ig1 vacib kilrni§tlr. Nerede olursa ol
sunlar bundan kurtulamazlar. «Allah'm ahdine ... sigmrni§ olanlar miis
tesna» Allah'm onlar1 zimmi olarak kabul buyurup iizerlerine cizye koy
masi ve bu dinin . hiikiimlerine tabi kilmas1 hali miistesna. «Bir de in
sanlarm ahdine sigmrni§ olanlar miistesnadir.,, Yani insanlann kendi
lerine eman verme hali hari~tir. Miihlet verilenler, anla§rna yap1lanlar 
ve esirler hakkmdaki uygulamada oldugu gibi. BOyle birisine, bir kadm 
dahl olsa, bir miisliimanm, ya da -ulemanm iki ·kavlinden birine gore 
bir (miisliiman) kolenin eman verme hali miistesna tutulrnu§ oluyor. 
ibn Abbas : ( '-"'L.:JI (.)A J.:,> J ..111 (.)A ~~~ ) kiSmmi «Allah'm ve insa'n
lann ahdine sigmmi§ olanlar miistesna.,, §eklinde anlami§ aym a~Ikla
ma Miicahid, ikrime, Ata, Dahhak, Hasan, Katade, Siiddi ve Rebi' ibn 
Enes'den de rivaye·~ edilmi§tir. 

«Allah'm hi§mma ugrad1lar ki buna miistehaktirlar. Uzerleri:p,e de 
miskinlik vuruldu. Bu, Allah'm ayetlerini inkar etmeleri ve haks1z yere 
peygamberleri oldiirmelerindendir.» Onlan bOyle davranmaya ktbirleri 
azgmllklan ve ~ekememezlikleri siiriiklemi§; bu da onlara ahiret zilleti 
ile birlikte ebedi zillet, al~akhk ve meskeneti getirmi§tir. 

I 

«Bu, onlarm isyan etmeleri ve ta§kmllk yapmalarmdandu.» 
Allah'm emirlerine ~ok~ isyan etmi§ olmalan, Allah'm haramlari

na dalmi§ ve Allah'm koydugu §eriatm di§ma ~1krn1§ olmalan; onlan 
Allah'm ft.yet1erini inkara, Allah'm peygamberlerini oldiirmeye ve ken
dileri i~L'l takdir edilen hale dii§meye siiriikledi. 

ibr Ebu Hatim der ki: Bize Yunus ibn Habib'in ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore o §oyle dedi : israilogullan bir gtinde ti~yiiz 
peygamberi oldiiriirler ve aym gtiniin sonunda da sebze pazar1 kurar
lardt. 
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113 - Hepsi bir degildir. Onlardan secdeye vararak 
geceleri Allah'In ayetlerini okuyup duran bir topluluk 
vardrr. 

114 - Onlar Allah'a ve ahiret giiniine inanrrlar. iyi
. ligi emreder. kotiiliikten ahkoyarlar. Hayrrlara ko~u~ur
lar, i~te onlar salihl1erdendir. 

115 - Ne hay1r yaparlarsa, ondan mahrum biralnla
cak degildirler. Ve Allah, takva sahiblerini bilir. 

116 - Kiifredenlerin mallan ve c;ocuklan Allah'a 
kar~1 kendilerine hic;bir fayda saglamayacaktlr. Onlar ce
hennem yanl.n1.d1rlar, orada ebediyyen kalacaklard1r. 

117 - Bu diinya hayatlnda onlarm sarfettikleri ~ey
lerin durumu; kendilerine zulmeden bir kavmin ekinleri
ne isabet ederek mahveden kavurucu bir riizgann duru
~una benzer. Allah onlara zulmetmedi, ama onlar, ken
dilerine zulmediyorlardl. 

lnananlar ve tnanmayanlar 

ibn Ebu Necih diyor ki; Hasan ibn Yezid'in Abdullah ibn Mes'ud'
dan oldugunu sand1g1 bir rivayete gore; «hepsi bir degUdir .. . )) ayetini 
o; Ehl-1 kitab ile Muhammed (s.a.) i.immeti bir degildir §eklinde tefsir 
etmi§tir. 

Si.iddi de boyle dedi. Bu kavli, Ahmed ibn Hanbel'in Mi.isned'inde 
rivayet ettigi §U hadis de te'yid etmektedir: Bize Ebu'n-Nadr ve Hasan 
ibn MUsa. .. . ibn Mes'ud'dan rivayet ettiler ki o, §Oyle dedi : 

RasUiullah (s.a.) yats1 namazm1 geciktirdi, sonra mescide ~1kti ve 
ashabm namaz1 bekledigini gorerek : 

Bu dinlerin mensublarmdan (Yahudi ve H1ristiyan) bu saatte siz
den ba§ka Allah'l zikreden kimse yoktur, buyurdular ve bu ayetlerin 
nazil oldugunu haber verdiler. 

' Muhammed ibn ishak ve ba§kalarmm zilp'ettigi, A vfi'nin de ibn 

I 
Tefsir. C. IV, - F . 85 
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Abbas'dan rivayet ettigi ve bir~ok miifessirden nakledilen me§:trtir gO
rii§e gore; bu ayetler ehl-i kitab bilginlerinden iman edenler hakkm
dadlr. Abdullah ibn Selam, Esed ibn Ubeyd, Sa'lehe ibn Sa'ye, Useyd 
ibn ·sa'ye ve digerleri bunlar arasmdad1r. Buna gore ayet §oyle anla
§Ilmalldir: Daha once zemmedilen ehl-i kitab ile iman eden bunlar 
elbette aym degildirler. Bunun i~in Allah : <<Hepsi bir degildir» Hepsi 
aym seviyede degildirler. Bila.kis onlardan iman edenler ve giinahkar
lar vardlr, buyuruyor: Ehl-i kitab'dan, Allah'm emrini yerine getiren, 
Allah'm §eriatma itaat eden, Allah'm peygamberine uyan ve dogru 
yolda olanlar vard1r. Onlar secdeye vararak geceleri Allah'm ayetle
rini okurlar, ibadet ederler, fazlas1yla tehecciid namaZl kllarlar, na
mazlarmda Kur'an okurlar. Bu topluluk, Allah'a ve ahiret giiniine 
inamrlar. iyiligi emreder, kotiiliikten vazge~irirler. Haytrlara ko§U§Ur
lar. i§te onlar salihlerdendir. 

Surenin sonunda; <(Ehl-i kitab'dan oyleleri vard1r ki; Allah'a size 
indirilen ve kendilerine indirilmi§ olana Allah'a hu§u' duyarak ina
mrlar. (Al-i imran, 199) ayetinde zikredilenler de bunlard1r. Burada 
da §oyle buyruluyor : 

«Ne haytr yaparlarsa ondan mahrum birakilacak degildirler.>> Yap
tiklan hay1rlar Allah katmda bo§-a gitmez. Tersine Allah onlar1 en 
giizel §e'kilde miikafatlandmr. «Ve Allah takva sahiplerini bilir >> Giizel 

I • 

i§ i§leyenlerin amelleri Allah'a gizli degildir ve O'nun katmda guzel 
amel sahiblerinin eseri kaybolmaz. · 

Sonra Allah T.eala mii§rik katirlerden haber vererek buyuruyor ki : 
«Kiifredenlerin mallan ve ~ocuklan Allah'a kar§I kendilerine hi~bir 

fayda saglamtyacaktlr.» Allah istediginde bunlar, Allah'm azab1m on
lardan geri ~eviremeyecektir. 

«Onlar cehennem yaramd1rlar, orada ebediyyen kalaca'klardir.» 
Daha sonra -Miicahid, Hasan ve Siiddi'ye gore- · kafirlerin bu 

diinyada harcad1klanna Allah Teala bir misa.I vererek §oyle buyuru
yor : <<Bu diinya hayatmda onlarm sarfettikleri §eylerin durumu ka
vuru.cu bir riizgarm durumuna benzer.» 

.Ayetteki ( ,.;- ) kelimesi ibn Abbas, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ka
tade, Hasan, Dahhak, Rebi' ibn Enes ve ba§kalanna gore, §iddetli soguk 
anlammadlr. 

Ata ise soguk ve don anlami veriyor. ibn Abbas' dan -da aynca aym 
gorii§ rivayet edilmi§tir. 

MUcahid de ( ..;- ) kelimesini ·ate§le tefsir ediyor. Bu tefsir blrin
ci ile aymdlr. Zira §iddetli soguk ve ozellikle don, ate§in e§yayi yakma
Sl gibi ekini ve meyveleri yakar kavurut: 

<<(Bu ruzgar) kendilerine zulmeden bir kavmin ekinlerine isabet 
ederek kavurur, mahveder.» bu kavurucu so~uk hasad mevsimi gelen 
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ekinlere indiginde onlar1 tahrib eder, ekin ve meyveleri yok eder, sahi
bi de yoksul duruma dii§er. Kafirlerin durumu da boyledir: Allah bu 
ekinleri ve meyveleri sahibinin giinahlan sebebiyle yok ettigi gibi, ka
firlerin bu diinyadaki amellerinin sevabm1 ve semeresini de yok eder. 
Boylece bu katirler diinyalanm aslls1z ve temelsiz· olarak · bina eder
ler. ((Allah onlara zulmetmedi. Ama onlar kendilerine zulmediyor
lardl.» 

118 - Ey iman edenler, sizden b~kalarm1 dost edin
meyin. Onlar sizi ~a~rrtma;ktan geri kalmazlar. Sikintlya 
dii~menizi isterler. Ofkeleri ag1zlarmdan t~maktadir. Si
nelerinin gizledigi ise daha biiyiiktiir. Dii~iiniirseniz size 
ayetlerimizi aQikladik. 

119 - i~te siz; oyle kimselersiniz ki, onlar sizi sev
mezken, siz onlan seversiniz. Ve kitabm biitiiniin.e inanrr
simz. Onlar ise ailcak sizinle kar~Ila~tlklan za;man: lman 
ettik, derler. Yalruz ba~lanna kaldlklan vakit de, size 
kar~I ofkeden parmaklanm ISmrlar. De ki: Ofkenizden 
olUn.! Gervekten Allar goguslerin oziinii bilir. 

120 
1
- . ~izlere bir iyilik dokunursa bu; onlan iizer. 

Ama ba~miZa bir felaket gelirse, buna sevinirler. Sabre
der ve salnnirsaniz, onlann hilesi size hiQbir zarar vere
mez ... ~iiphesiz ki Allah, onlarm yaptlklarmi ku~atm1~tlr. 
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Mii'min Olmayanlan D()St Edinmek 

Allah Teala bu ayette mii'minlerin, miinat1klan dost edinmelerini 
yasaklamaktadlr. Oyle bir dostluk ki goniillerindekini ve dii§manla
rma kar§l ic;lerinde gizlediklerini kendilerine ac;arlar. i§te onlar bu 
§ekilde si~n dostlanmz olmasmlar. Zira miinat1klar giic;leri yettigince 
mii'minleri §a§Irtmaktan geri durrnazlar, giic;leri yettigince ve miimkiin 
olan her §eyle mii'minlere kar§l hile,. hud'a yaparlar, onlara zarar ve-
recek §eylere ko§arlar. · 

Allah Teala buyurur ki; «Ey iman edenler sizden ba§kalarml, diger 
dinlere mensub olanlan kendinize dost edinmeyin.» 

Ayetteki < 4.:.k~l) bir insamn ozel dostlan, ailesinden · kendine ya
. km olanlardlr ki bunlar, ki§inin yaptlgl i§lerin ic;yiiziine vaklf olurlar. 

Buhari rivayet ediyor : Yunus, Yahya ibn Said, Mlisa ibn Ukbe, 
ibn Ebu Atik kanallyla ... Ebu Said el-Hudrl'den rivayete gore RasUlul
lah (s.a.) §Oyle buyurdular: Allah'm gonderdigi her peygamberin ve 
peygamberlerin arkasmdan b1raktlg1 her halifenin mutlaka iki tane 
dostu bulunur. Bunlardan biri ona hayr1 emreder ve onu hayra te§vik 
eder. Digeri de kotiili.igii emreder ve kotiiliige te§vik eder. Ma'sum ki§i, 
ancak Allah'm korudugu ki§idir. · 

Hadisi Buhari ve Nesei; Yunus, Yahya ibn Said, Musa ibn Ukbe 
ve ibn Ebu Atik'in de ic;inde bulundugu bir cemaat kanal1yla ... Ebu 
Said'den rivayet ederler ki Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Al
Iah'm gonderdigi her peygamberin ve (onlara k1Id1gi) her halifenin 
mutlaka iki dostu vard1r: Hayr emredip ona te§vik eden bir dost ve 
kotiiliigii emredip ona te§vik eden bir dost. Ma'sum, ancak. Allah'm ko
rudugu kimsedir. Hadisin bir benzerini Evzai ve Muaviye ibn Selam, 
Ziihri kanallyla .. . Ebu Hiireyre'den merfu' olarak rivayet etmi§lerdir. 
Bu hadisin Ziihri'nin yamnda. Ebu Seleme'den rivayetle mevcud ol
masl da ihtimal dahilindedir. Hadisi, · Nesei de Ziihrl'den rivayetle 
tahric; etmi§tir. Buhari Sahih'inde hadisi Abdullah ibn Ebu Ca'fer ka
nahyla ... Ebu Eyyub el-Ansari'den muallak olarak rivayetle zikretmi§
tir. Hadisin Ebu Seleme'nin yamnda iic; sahabi'den rivayetle mevcut 
olmas1 muhtemel olup en dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize babam ... ibn Ebu Dehkane'den rivayet 
etti ki 6mer ibn el-Hattab'a : Burada Hire halkmdan iyi ezberleyen · ve 
yaZI yazan bir c;ocuk var, onu katib edin.sen, dediler. Hz. Orner: 0 za
man mii'minlerden ayn olarak «dost edinmi§ll olurum, dedi. 

Ayet-i kerime ile birlikte miitalaa edildiginde bu eser (hadis) zim
milerin k{,tiblikte kullamlmasmm caiz olmad1gma delalet eder. Zid. 
bu i§te kullamlmalan halinde miisliimanlardan iistiin tutulmmj ve 
miisliimanlarm i§lerinin ic;yiiziine muttali' kllmmi§ olurlar. Bu s1rlan 
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miislumanlann dti§manlanna ve harb ehline if§a etmelerindeu. de kor
kulur. !§te bunun ic;in Allah Teala : «Onlar sizi §a§Irtmaktan geri kal
mazlar, sikmtiya du~menizi isterler.,, buyuruyor. 

Hafiz Ebu Ya'la dedi: Bize ishak ibn israil'in .. . Ezher ibn Ra§id'
den rivayetine gore : Halk Enes'e gelirdi, o kendilerine anlayamadiklan 
bir hadis rivayet edince Ha.san el-Basri'ye giderlerdi ve Hasan el-Basri, 
hadisi kendilerine ac;1klardt. 

Ezher ibn Ra§id der ki, Enes, bir giin yine Rasulullah'tan bir ha
dis rivayet etti. Bu hadiste RasUluHah (s.a.) §Oyle buyuruyordu: Mti§
riklerin ate§i ile aydmlanmaym ve yuzuklerinize ara~u nakl§ yapma
ym. Hadisin manasmi anhyamad1lar ve yine Hasan el-Basri'ye giderek 
ona; Enes bize rivayet etti ki, Rasulullah (s.a.) : §irk ate§iyle aydinlan
maym ve yuzuklerinize arapc;a nakl§ yapmaym, buyurmu§. (Bunun 
anlam1 nedir?) dediler. 

Hasan el-Basri §Oyle dedi : 
Ytiztiklerinize ara~a naki§ yapmaym, demek; yiiziiklerinize -ki 

miihiir olarak kullamhrdi.- Muhammed (s.a.) ismini kazimaym, de
mektir. «§irk ate§i ile aydmlanmaym.,, kavli ise kendi i§lerinizde mti§
riklerle isti§are etmeyin, demektir. Sonra Hasan el-Basri: 

Bu tefsirin Allah'm kitabmdaki delili : «Ey iman edenler, sizden 
ba§kalanm dost edinmeyin.ll ayetidir, dedi. 

Hafiz Ebu Ya'la boyle rivayet etti. Nesei de, Mucahid ibn Musa ka
nahyla Hii§eym'den; imam Ahmed de aym isnadla · ve fakat Hasan 
el-'Basri'nin ac;Iklamas1 olmaksizm Hti§eym'den rivayet eder. 

Bu ac;1klama §tiphelidir, fakat anlam1 a~1ktlr. 

Yiiztiklerinize ara~a nakl§ yapmaym, demek; Hz. Peygamberin 
yiiziigtiniin nakl§ma benzememesi ic;in ytiziiklerinize arapc;a yaz1 kazl
maym, demektir. Rasulullah (s.a.) m yiiziigtinde ( ""IJ_,...;~ ) 
«Muhammed, A11ah'm rasultidiin> ibaresi yaz1llydt. Bunun it;in sahih 
bir hadiste varid olduguna gore Rasulullah ba§kasmm aym yaz1yt yti
ziigiine kaz1tmasm1 yasaklaml§tlr. 

<cMii§riklerin ate§i ile aydmlanmaya" gelince, . bunun da anlarm 
§Udur: 

Onlarm memleketlerinde onlarla birlikte olmaniz durumunda, ev- . 
Jerde onla!la yakm olniaym. Aksine onlardan uzakla§m ve memleket-
lerinden aynlm. · 

Bunun ir;in Ebu Davud rivayet eder ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§tur : Mti'minlerle mii§riklerin ate§leri - kar§lhkh olarak- go
runmemeli (goriinmiyecek kadar birbirlerinden uzak olmahlar.) 

Ba§ka bir hadiste de §oyle buyurulur: Kim mti§rikle birle§ir (bir 
araya gelir) ya da onunla birlikte oturursa onun gibidir. 
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Bu hadisin, Hasan el-Basri'nin soyledigine hamledilmesi ve ft.yetin 
buna delil getirilmesi §iiphelidir. Allah en dogrusunu bilendir. 

Sonra Allah Teala: ((Ofkeleri ag1zlanndan t~maktadir. Sineleri
nin gizledigi ise daha biiyiiktiir.)) buyuruyor. 

·Yiizlerinde ve dii§iinmeksizin dillerinden dokilliiveren sozlerinde 
dii§manhklan goriiniir. Kalbleri de islam ve m~liimanlara kar§l kin 
ve dii§manhk ile doludur. ·Boyle (ieyler akllh ki§ilere elbette gizli de
gildir~ Bunun i~in Allah Teala : ((Dii§iiniirseniz size ayetlerimizi a~ik
ladlk.» buyuruyor. 

<<i§te siz oyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmezken siz onlan se
versiniz ! >> 

Ey mii'minler, miina.f1klar size kar§l iman izhar ettikleri i~in siz 
miina.f1klan seviyorsunuz. Halbuki onlar sizi ne zahiren, ne de batmen 
(i~lerinden) sevmezler. 

((Siz, kitabm biitiiniine inamrsmiZ.>> 
Kitaptaki hiikiimler hakkmda sizin §iiphe ve tereddiidiiniiz yoktur. 

Halbuki §iiphe, tereddiit ve §a§kmllk onlardad1r. 
Muhammed ibn ishak §Oyle dedi : Bana Muhammed ibn Ebu Mu

hammed... <<Siz kitabm biitiiniine inamrsm1z ... l> a yeti hakkmda ibn 
Abbas'dan §U ac;1klamaYl rivayet etti : Siz kendi kitab1mza, onlann ki
tabma, ondan once ge~en kitablara inamrsm1z. Halbuki onlar sizin ki
tabmizl inkar ederler. Onlann size kar§l ofke beslemelerinden daha 
~ok siz onlara kar§l ofke beslemeye, hak sahibisiniz. 

Bunu ibn Cerir rivayet ediyor. 
c<Onlar ise ancak sizinle kar§Ila§tlklan zaman : iman ettik, derler. 

Yalmz b~larma kald1klan vakit de size kar§I ofkeden parmaklanm· 
ISinrlar.J) 

Katade, ayetteki ( j..~')'l ) kelimesinin «Parmak u~lan)) anlaml
na geldigini; ibn Mes'ud, Si.iddi ve Rebi' ibn Enes de «Parmaklar)> an
lammda oldugunu sayler. 

Bu, miinaf1klann durumudur : Onlar mii'minlere kar§I iman ve 
sevgi (dostluk) izhar ederler. ic;Ieri ise her yoniiyle bunun tersinedir. 

Nitekim Allah Teala: «Yalmz ba§lanna kald1klan vakit te size 
kar§l Ofkeden parmaklanm tsmrlar.» buyuruyor ki bu, ofke ve kinin 
en §iddetli derecesidir. 

Allah Teala miiteakiben; «De ki: Ofkenizden Oliin! Gerc;ekten Al
lah onlarm gogiislerinin oziinii bilir.l> buyuiuyor. 

Herne kadar imanlanndan dolaJl mii'minleri klskamyorsamz ve 
bu durum sizi t:ifkelendiriyorsa da bilin ki; Allah mii'min kullanna ni:
metini tamamlayacak, dinini kemale erdirecek, dinini yiiceltecek ve 
dinine yardim edeceklir, siz ofkenizden geberin! 

} 
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«Ger~ekten Allah onlarm goguslerinin ozunu bilir.>> 
Allah goguslerinizin, kalblerinizin mu'minlere kar§I i~erdigi ve 

gizledigi ofke, klskan~hk ve dti§manhgi iyi ·bilir. Dunyada, umdukla
rmizm tersini size gostermekle; ahirette de asia ~1kmayarak ebediyyen 
kalacaginlZ cehennemin §iddetli azab1yla Sizi cezalandiracaktir. 

Sonra Allah Teala §Oyle buyuruyor : 
ccSizlere bir iyilik dokunursa, bu onlan uzer. Ama ba§Imza bir fe

laket gelirse, buna sevinirler.)) 
Bu durum onlarm mu'minlere kar§l dti§manliklanmn §iddetine de

lalet eder. Oyle ki mu'minlere bir bolluk, bir zafer bir te'yid gelse, yar
dlmcilan ~ogallp kuvvetlense bu munatiklan U..ter. Allah'm bir hikme
tine mebni mtislumanlara k1thk gelse ya da du§manlan onlara galib 
gelse -ki Uhud gunu boyle olmu§tU- munaf1klar buna sevinirler .. 

Allah mu'min kullanna hitaben §oyle buyuruyor: 
ccSabreder ve sak1mrsamz, onlann hilesi size hi~bir zarar veremez. 

§uphesiz ki Allah, onlarm yapt1klanm ku§atmi§tlr.» 
· Allah; mu'minleri sab1rla, takva ile, Allah'a tev~kkulle, kottilerin 

kottiluklerinden ve gunahkarlarm hilelerincJen kurtulu§a erdirir. Allah 
mti'minlerin dti§manlanm kU§atmi§tlr. Mti'minlerin gucu ve kuvveti 
ancak Allah iledir. Allah'm diledigi olur, dilemedigi de olmaz. Hi~bir 
§ey O'nun takdiri ve dilemesi olmadan var olmaz. Kim O'na tevekktil 
ederse Allah ona yeter. 

Sonra Allah Teala Uhud sava§mi, oradaki mu'inin kullanm sma
masmi, mu'minlerle munafiklari birbirinden aymnasm1 ve sabreden
lerin sabnm beyan etmeye ba§layarak §6yle buyuruyor : 

0 ............ ! \~ .J \~ ,.., .r- .)~ \"j. .......... 0 /r' .......... , .~tJ )~> ...... • /.. 0//. • 

..::.-,) .... ~ ~ ~ ~ !J ~l:~ ... ~u..~)~~~w.J~ ~\) 
--'-' >l:::._ ...... 0 -"' ~ > •}• ..... • \ / > ..... 
~'r~~:;~s~~tr~~~ (t' ~ ;~ ':;l~~,·~~~ 

~ .""-' ~:::' ·~~-;- ! ~ -..\-:- !"~ .-\ • .,~,~ ., 
~IJJ~~~\\_,A>\&~~~~~~:.. 

. 121 - Rani, sen mii'minleri savru] iQin duracaklan 
yere yerle~tirmek iizere er ken den aynlnu~tm. Allah Se
mi'dir, Alim'dir. 

122 - 0 zaman sizden iki takrm bozulmaya. yiiz tut
mu~tu. Halbuki onlann dostu Allah idi. Mii'minler yaln1z 
Allah'a gi.1venip, dayans1nlar. 

123 Andolsun ki siz dii~kiin bir durumda· iken Be-
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dir:de Allah size kat'i bir zafer vermi§ti. Allah'tan korkun 
ki §iikretmi§ olas1ruz. 

Uhud Harbinin Ba§lang•c• 

ibn Abbas, Hasan el-Basrl, Katade, Siiddi ve b~kalarmm soyle
digine ve cumhur'a gore burada sozkonusu edilen olay Uhud harbidir. 

ibn Cerlr'in Hasen el-Basrl'den rivayetine gore ise burada bah.is 
mevzuu olan olay, Ahzab (Hendek) harbidir. 

Fakat bu gorii§ garlb olup i'timad edilemez. 
Uhud harbi hicretin iic;iincii senesi ~evval aymm cumartesi giinii 

olrnu§tur. . 
Katade'ye gore : ~evval'den bir gece gec;rni§ti. 
ikrime ise: ~evvalin yansmda bir cumartesi giiniiydii, demektedir. 
Uhud harbinin sebebi §Oyledir : 
Bedr harbinde mii§riklerin e§rafmdan birc;ogu oldiiriilrnii§ ve fa

kat Ebu Siifyan'm yamnda bulunan ticaret kervam k~rtulm'u§tu. Ker
van Mekke'ye doniince oldiiriilenlerin c;ocuklan ve kalan Mekke bii
yiikleri Ebu Siifyan'a: Bu mallan Muhammed ile harbetmek ic;in ayir, 
dediler. 

Boylece mallan bu i§e harcadllar ve bir ordu topladllar. Say1lan 
iic; bine yakla§Iyordu. Nihayet Medine taraflannda Uhud yakmmda bir 
yerde konakladJlar. 

RasUlulah (s.a.) cum'a giinii namazdan sonra Neccar Ogullann
dan Malik ibn Amr'm ( cenaze) namazm1 ktldtrdl ve bilahere ashab1 ile 
isti§are etti : 

Dii§rnana kar§I m1 <;Ikilacak, yoksa Medine'de mi kalmacakt1? . 
Abdullah ibn Ubeyy; Med.ine'de kalma gorii§iinii savundu. Eger 

mii§rikler kald1klan yerde kallrlarsa kotii bir yerde kalmi§ olacaklar, 
Medine'ye girmeye kalkarlarsa erkekler onlarla yiizyiize c;arp1~acak, 

kadmlar ve c;ocuklar da tepelerinden ta§ yagdiracaklar; donerlerse kay
betmi§ olarak donecekle·rdi. 

Ashabdan Bedir sav~ma katilmarni§ olanlar ise dii§mana kar~I 

<;Ikma gorii§iinii savundular. Rasulullah (s.a.) evine girdi, z1rhuu giydi 
ve onlarm yanma <;Iktl. 

(Mii§riklere kar§I <;Ikma gorii§iinii savunanlardan) baz1lan pi§man 
oldular ve herhalde RasUlullah'm (s.a.) ho§una gitmeyecek bir §ey 
yapt1k, diyerek Rasul-i Ekrem'e: Ey Allah'm Rasulii, dilersen kalallm, 
dediler. 

RasUlullah (s.a.) ise : Bir peygambere -Allah kendisi hakkmda 
hiikiim vermedikc;e- z1rh1m giydikten sonra donmesi yar~maz, bu
yurdular. 
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Rasulullah (s.a.) bin kadar ashab1yla yola ~1kt1. ~avt -Medine ile 
Uhud arasmda bir bah~edir- denilen yere gelince Abdullah ibn Ubeyy, 
kendisinin gortl§iiyle hareket edilmedigi bahanesiyle ve yamnda ordu
nun ii~te biri oldugu halde geri dondii. 0 ve arkadR§lan §Oyle diyor
lardl: Bu giin harb olaca~m bilsek size uyard1k. Fakat bugiin onlarla 
harbedeceginizi sanm1yoruz. 

Raswullah (s.a.) yiiriimeye devam ederek Uhud eteklerine vard1. 
Vadinin bir tarafma kondu, askerlerinin arkas1m Uhud dagma verdi 
ve §oyle buyurdu: Ben emir verinceye kadar kimse kesinlikle harbet
meyecek. · 

Rasulullah (s.a.) yediyiiz ashab1 ile harbe haZirlandl, elli ok~unun 
ba§ma Amr ibn Avf ogullanmn karde§leri olan Abdullah ibn Ciibeyr'i 
g~irdi ve onlara : Atlllan (oklarm1zla) bizden uzakla§tlrm, sizin onii
niizden ge~ip bize ula§amasmlar, sav~ lehimizde de olsa aleyhimizde 
de olsa yerlerinizden ayrilmaymiz. Yenildigimizi gorseniz bile yeriniz
den kesinlikle ayrilmiyacaksimz, buyurdular. 

Rastll-i Ekrem fist iiste iki z1rh giydi ve sancag1 Abd'iid-Dar ogul
larmm karde§i Mus'ab ibn Umeyr'e verdiler. 

Rasulullah (s.a.) baz1 ~ocuklann bu harbe ~1kmasma izin vermi§; 
baz1lar1m ise birakarak onlara da bu olaydan yaklR§Ik iki sene sonra 
olan Hendek muharebesinde miisaade buyurmu§lardir. 

KureY§ de harbe haz1rland1. U~ bin ki§iydiler. Yanlarmda ikiyiiz 
de at vard1 ve onlar1 yedekte tutuyorlard1. Athlann sag kanadmm ba
§lna Halid ibn Velid'i, sol kanada da ikrime ibn Ebu Cehli ge~irmi§ler, 
sancag1 Abd'iid-Dar ogullarma vermi§lerdi. 

iki ordu arasmda ge~enler in§aallah ilgili ayetler geldiginde ge
ni§~e anlatllacaktlr. 

Allah Teala buyuruyor ki; «Hani, sen mii'minleri sava§ i~in dura
C4:lklan yere yerle§tirmek iizere onlara yerlerini bildirmek, ordunun sag 
ve sol kanatlarmda senin emrettigin yerlerde durmak iizere yerle§tir
mek ic;in, erkenden evinden aynlmi§tln. Allah, onlarm soylediklerini i§i
tici ve kalblerinde olanlan iyi bilicidir.>> 

ibn Cerir burada §oyle bir soru soruyor: Rasulullah (s.a.) m, 
Uhud'a Cum'a giinii namazdan·som-a yiirtldiigiinii nas1l soylerler? Hal
buki Allah Teala ((Hani, sen mii'minleri sava§ i~in duracaklan yere yer
le§tirmek iizere erkenden evinden aynlmi§tm.» buyuruyor. Bu soruya 
kendisi §oyle cevap verir: Rasulullah'm, ashabm1 sava§acaklan yere 
yerle§tirmek lizere c;1kmas1 Cumartesi giinii sabahleyin olmu§tur. 

Allah Teala : 
«0 zaman sizden iki tak1m bozulmaya yiiz tutmu§tU.» buyuruyor. 

Buhari diyor ki: Bize Ali ibn Abdullah'm ... Cabir ibn Abdullah'dan 
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rivayetinde o, «0 zaman sizden iki talnm bozulmaya yuz tutmu§tU.» 
ayeti hakkmda §oyle dedi : 

Bozulmaya yuz tutan iki taklm biz; yani HArlse ogullan ve Seleme 
ogullan idik. «Halbuki onlann dostu Allah idi.» kavlinden dolayi ayetin 
indirilmemi§ olmasm1 da istemezdik. 

M'iisllm de bunu Sufyan ibn Uyeyne hadisinden rivayet eder. Aym 
§ekilde seleften bir~ogu da bu iki grubun Harise ogullan- ile Seleme 
ogullan oldugunu soylerler. 

Alalh Teala: «Andolsun ki, siz d'ii§k'iin bir durumda iken Bedir'de 
AllaJl size kat'i bir zafer vermi§ti. Allah'dan korkun ki §Ukretmi§ ola
Sltuz.,, buyuruyor. 

Bedir sava§l, hicretin ikinci Yih Ramazan'1mn 17. Cum'a g'iinu 
olmu§tu. Bedir, hak ile batllm aynld1g1, muslumanlann saYlca az ol
malanna ragmen, Allah'm islam'1 ve miisl'iimanlan yuceltip §irki kah-
reyledlgi, §irk yerlerini tahrib ·eyledigi bir g'iindur. Musl'iimanlar o g'iin, 
313 ki§iydiler, iki atlan, yetmi§ develeri v·ardl. Kalanlan yaya idi. ih-
tiya~lan olan harp malzemeleri de yeterli deglldi. · 

D'ii§man ise 900 ila 1000 ki§i arasmda olup z1rh ve migferler giy
mi§lerdi. Harp malzemeleri tamamd1 stislu ve gu~lu atlara sa.hipt.iler. 

Buna ragmen Allah, RasUlunu yuceltti, dinini muzaffer kild1, pey
gamberin ve taraftarlarmm yuzunu agartti, §eytam ve neslini rezil-u 
r'iisvay etti. 

Bunun i~in Allah Teala kendinden korkan ve sakman mu'min kul
lanna bu nimetini hatirlatarak, : «Andolsun ki, siz d'ii§k'iin bir durum
da iken Bedir'de Allah size kat'i bir zafer vermi§ti.,, buyuruyor. Sizin 
saYimz az idi. Boylece zaferin ancak Allah katmdan oldugunu, saYl ve 
haz1rhgm fazlallgma bagh olmadigim anlami§ olacaktlmz. 
' Bu ger~ege i§8.retle Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle 
buyuruyor: «Andolsun ki Allah size ... Huneyn gununde yard1m etmi§
ti. Hani ~oklugunuz sizi bobtirlendirmi§ti de size bir faydas1 olmamt§tl. 
Yeryuzu, geni§ligine ragmen size dar gelmi§ti. Sonra gerisin geri donup 
gitmi§tiniz. Bilahere Allah RasUlu ile mu'minlerin uzerine sekinetini in
dirmi§ti, gormediginiz ordulan da indirmi§ti ve kafirleri azaba ugrat
rm§tl. Kafirlerin cezas1 buydu. Sonra Allah bunun ardmdan diledigi
nin tevbesini k'abul eder. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.,, (Tevbe, 25 - 27) 

imam Ahmed diyor: Bize Muhammed ibn Ca'fer ... iyaz el-E§'ari'
den rivayet etti ki o §oyle dedi: Yermuk harbinde bulundum. Bize be§ 
ki§i kumandanlik yapti: Ebu P"beyde, Yezid ibn Ebu Sufyan, ibn Ha
sene, Halid ibn Velid ve iyaz (BU iyaz, Semmak'e hadisi rivayet eden 
iyaz degildir.) Ravi devam eder: Hz. Orner, _bize harb oldugunda Ebu 
Ubeyde'ye yapl§In, (onu kumandan yapm) demi§ti. .aiz de Ebu Ubey
de'ye : Olum bizi .siki§tmyor, diye haber gonderip yard1m istedik. 0 da 
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bize §Oyle yazd1 : Benden imdat isteyen mektubunuz bana geldi. Size 
yardlm edecek daha yuce, ordulan daha gu~lu ola!l birini size haber 
vereyim: Allah Teala. Siz O'ndan imda.d dileyin. Muhammed (s.a.) 
Bedir gunu sizden daha az bir saytyla zafere erdirilmi§ti. Size bU mek
tubum gelince (hemen) harbe tutU§Un ve bana muracaat etmeyin. 

Hemen harbe tutu§tuk ve du§mam bozguna ugratarak dart fer
sah kovalad1k .;okc;a ganimet elde ettik. Bunlan nasll taksim edelim 
diye yaptlguiuz mu§avere neticesi iyaz, herkesi oldurdugu beher du§
man ic;in on hisse ver:ilmesi gorii§U.nu ileri surdu. 

Ravi anlahyor : Ebu Ubeyde .: 
Benimle kim yan§Ir? diye sordu. Bir gen.; : Ben, dedi. Ebu Ubey

. de; ya kazanamazsan? dedi. Yan§m sonunda, delikanh Ebu Ubeyde'yi 
ge.;ti. Ebu Ubeyde c;1plak bir atm U.Stundeydi, delikanllnm arkasmda 
kalffil§tl, sac; orgiileri uc;u§uyordu. 

Bu hadisin isnad1 sahihtir. ibn Hibban da sahih'inde Bundar ka
nallyla Gunder'den tahri.; etmi§ ve Hat1z Ziya el-Mekdisi de kitabmda 
bu hadise yer vermi§tir. 

Bedr, Mekke ile Medine arasmda bir yer olup kuyusu ile tammr. 
Kuyu, onu kazan Bedr ibn en-Narin isimli adama nisbet edildi. 

§a'bi der ki: Bedr, aym adl ta§Iyan bir adama ait kuyudur. 
Bunlardan sonra Allah Teala: ((Allah'dan korkun .ve o·n~ itaat 

uzre olun ki §Ukretmi§ olasmiZ,>> buyuruyor. 

124 - Rani sen, mu'minlere: indirilmi~ iiG bin me
lekle Rabbm1z1n size yardrm etmesi yetmez mi? diyordun. 

125 - Evet. Sabreder, sakmirsaniz ve onlar da he-
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men iizerinize gelirlerse, Rabb1mz size ni~anh be~ bin me
lekle yardrm edecektir. 

126 - Bu yard1m1 Allah; size srrf bir mujde olsun ve 
kalbleriniz bununla yati~sm diye yapti. Yoksa zafer, an
cak Aziz ve Hakim olan Allah't~nd1r. 

127 - Kiifredenlerin bir klsmm1 kessin veya peri~an 
etsin de funitsiz olarak geri don up gitsinler diye. 

128 - Senin elinde emirden bir ~ey yok. Allah, ya 
onlarm tevbesini kabul eder, yahut ta zalim olduklan ivin 
azablandlnr .. 

129 - Goklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'mdrr. 
Diledigini bag1~lar, diledigine azab eder. Ve Allah Gafur'
dur, Rahim'dir. 

Hiikiim, Yalmzca Allah'mdn 

Allah Teala'nm bu va'dinin Bedr'de mi, yoksa Uhud'da m1 oldu
gunda miife..c:;.sirler ihtilaf etmi§lerdir. §oyle ki: 

«Hani sen mii'minlere ... diyordun» ayeti «Allah Bedr'de size kat'i 
bir zafer vermi§ti.>, ayetine atfedilmi§tir. 

Bu gorii§; Hasan el-Basri, .Amir e§-§a'bi, Rebi' ibn Enes ve ba§ka- · 
larmdan rivayet edilmi§tir. ibn Cerir de bu gorii§ii tercih etmi§tir. 

Abbad ibn Mansur, Hasan'dan rivayetle · «Hani sen mii'minlere ... 
diyordun,, ayetinin Bedr giinii oldugunu soylemi§tir. 

Bunu ibn Ebu Hatim rivayet eder ve der ki: Bize Musa ibn ts
mail'in... Amir e§;-§a'bi'den rivayetine gore; Bedr giinii Kiirz ibn Ca
bir'in mii§riklere yardtma geldigi haberi miisliimanlara ula§mca, bu 
onlara zor geldi. Bunun iizerine Allah Teala : «Hani sen mii'minlere : 
indirilmi§ ii~bin melekle Rabbm1zm size yard1m etmesi yetmez mi? 
diyordun. Evet. Sabreder, sa~m1rsamz ve onlar da hemen iizerinize ge
lirlerse, Rabbtmz size ni§S.nll be§bin melekle yardtm edecektir_,, ayet
lerini indirdi. Ancak Kiirz'e bozgun haberi ula§tl ve o da mii§riklere 
yard1ma gelmedi. Boylece Allah Teala da miisliimanlara be§ bin mclek 
gondermedi. 

Rebi' ibn Enes diyor ki : Allah, miisliimanlara bin melegi yar
dima gonderdi. Melekler sonra ii~ bin, daha sonra da be§ bin oldular. 

Bu kavle gore, bu ayetler ile 
((Allah bunu size s1rf bir miijde olsun ve kalbleriniz yati§Sm diye 

yapmt§tl. Yard1m ancak Allah katmdandtr. Muhakkak ki Allah Aziz'
dir, Hakim'dir., (Enfal, 10) ayetinin aras1 nas1l cem'edilecektir? deni
lirse §6yle deriz : 
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Hani, siz Rabbm1zdan imdad istiyordunuz da; «Birbiri ardmda bin 
melekle size imdad ederim.» diyerek duamza icabet etmi§ti. (Enfal, 9) 
ayetinde bin SaYlSIDID zikredilmesi, ayetteki ardarda gelen kelimesi 
dolayiSiyla meleklerin iicbin ve daha fazla olmasma ters dii§mez. Zira 
bu kelimeden, gonderilen bin melege ba§ka binlercesinin eklenmesi ve 
pe§lerinden gonderilmesi anlarm anla§lhr. Enfa.I suresindeki ayetin 
akl§l da. buradaki ayetin akl§ma be~mektedir. 

Zahir olan ve bilinen §Udur ki; meleklerin harbe i§tiraki Bedir gii
niindedir. Dogrusunu en iyi Allah bilir. 

Said ibn Ebu Arube de KatAde'den rivayetle Allah Teala Bedr giinii 
be§bin melegi mii'minlere yard1ma gonderdi, demektedir. 

Allah'm · hu va'di; «Hani, sen mii'minleri sava§ icin duracaklan 
yere yerle§tirmek iizere erkenden evinden aynlmi§tiD.II ayetiyle ilgili
dir ve bu, Uhud giiniidiir. 

Bu gorii§ Miicahid, ikrtme, Dahhak, Ziihri, MUs& ibn Ukbe ve 
ba§kalarma aittir. Fakat bunlar: Be§bin melegm yardJ.ma gelmesi vaki' 
olmaml§tlr. Zira mii'minler o giin kactilar, diyorlar. ikrime de: Ucbin 
melek de yard1ma gonderilmemi§tir. Zira Allah Teala : <<Evet. Sabre
der, sak1mrsamz.11 buyurmaktad1r. Halbuki rnii'minler o giin sabret
memi§ler, aksine kacmi§lar ve dolaYlSlyla bir melek dahi yard1ma gon
derilmemi§tir, diye Have ede;r. 

Allah Teala·; ((Evet, dii§manlanmza sabreder, Benden sak1mr ve 
emrime itaat ederseniz ve onlar da hemen iizerinize gelirlerse ... ll bu
yuruyor. 

Hasan, Rebi' ve Siiddi ayetteki ( l.lA !'""' _;~.yo r-5 _,J~ J ) «ve onlar 
da hemen iizerinize gelirlerse" k1smm1, bu yiizleriyle, bu yonleri ve 
§ekilleriyle §eklinde tefsir etmi§lerdir. 

Miicahid, ikrime ve Ebu Salih ise ofkeleriyle, demi§tir. 
Dahhak; bu ofkeleri ve halleriyle, demi§tir. 
A vfi, ibn Abbas'dan, bu seferlerinde, §eklinde tefsir ~tml§lerdir. 

Ba§kalan da, bu ofkeleriyle, §eklinde anlarn1§lard1r. 
«Rabbmtz size ni§anh be§ bin melekle yardlm edecektir''' 
Ebu ishak es-Siibey'i Harise ibn Mudarrab'dan, o da Ali ibn Ebu 

Talib'den rivayet etti ki o §oyle de·mi§ : 
Bedir giinii meleklerin ni§am beyaz yiin idi. Aynca at~armm alm

larmda da ni§anlan vardl. 
Bunu ibn Ebu Hatim rivayet ediyor ve sonra diyor ki : Bize ,Ebu 

Ziir'a... Ebu Hiireyre'den rivayet etti ki o, bu a yet ha.kklnda; §oyle de
mi§tir : K1rrmZ1 yiinle «ni§anh" be§ bin melekle. 

Miicahid, Ayetteki ( 4_t::A _,...... ) kelimesini §OYle actklar: Atlarl-
nm yeleleri diizeltilmi§, almlan ve atlann kuyruklan beyaz yiinle ni
§anlanrm§tl. 
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Avfi, ibn Abbas'dan rivayetle §oyle der: Melekler, yiin ile alamet
lenmi§ olarak Hz. Muhammed (s.a.) e geldiler. Hz. Muhammed (s.a.) 
ve ashab1 da kendilerini ve atlanru yiinle ni§anladllar, i§aretlediler. 

ikrime ve Katade ayru kelimeyi «Harp ni§aru ile ni§anlanmi§» §ek
linde anlarken, Mekhul «Sankla ni§anlv> §eklinde yorumlamaktad1r. 

ibn Merduyeh Abdiilkuddlis . ibn Habib kanallyla... ibn Abbas' dan 
rivayet ediyor: Rasulullah (B.a.) ayetteki ( ~ _,......,. ) kelimesiniJ?, be
lirlenz:ni§ demek oldug'unu bildirerek, Bedr giinii meleklerin ni§am si
yah sank Huneyn giinii de kirmizi sank idi, buyurmu§. 

Husayn ibn Mahank hadisinde... ibn Abbas' dan rivayet ediliyor 
ki o §Oyle demi§ ; 

Melekler Bedr giiniinden ba§ka sava§madilar. 
ibn ishak diyor: Bana itham etmedigim birisi Miksem'den, 0 da 

ibn Abbas'dan rivayet etti ki o §oyle dedi: 
Bedr giinii melekler beyaz sarikliydilar, san·klarmm (ucunu) sirt

lanna sahvermi§lerdi. Huneyn giinii de kirmizi sanklan vard1. Mele'k
ler Bedr giiniinden ba§ka bir giinde muharebe etmediler. Melekler 
Bedr'den ba§ka giinlerde yard1mc1 olarak .bulunmu§lar, ancak vuru§
ptanu§lardir. ( ... ) 

ibn Ebu Hatim diyor : Bize Ahmesi'nin ... Yahya ibn Abbad'dan ri
vayetine gore : Ziibeyr (r.a.), Bedr giinii ba§ma san bir sank sarm1§tl. 
Melekle.r ise ba§larmda san sariklarla inmi§ler. 

Ayru hadisi ibn Merduyeh de Hi§am ibn Urve kanallyla... Abdul
lah ibn Ziibeyr'den ri~ayet etmi§tir. 

Allah Teala buyuruyor ki; «Bu yard1m1 Allah, size s1rf bir miijde 
I olsun ve kalbleriniz bununla yati§Sin diye yapti.>> 

Allah'm melekleri indirmesi ve bunu size bildirmesi sadece size 
bir miijde olsun diye ve kalbinizi ferahlatmak, huzura kavu§turmak: 
i~indir. Degilse elbette zafer sadece Allah katmdandir ve Allah siz ol
madan ve sizin muharebenize ihtiya~ duymadan da dii§manlanndan 
intikamm1 ahr. 

Nitekint:Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerimede mii'minlere kendi 
yolunda sava§mayt emrettikten sonra: <~Eger Allah dileseydi, onlardan 
intikam a1Ird1. Fakat kiminiZi kiminizle denemek . ister. Allah yolun
da oldiiriilenlere gelince; Allah onlarm amellerini asla bo§a ~Ikarmaz. 
Onlan hidayete eri§tirecek ve durumlanru diizeltecektir. Onlar1 kendi
lerine taruttlgi cennete koyacakt~r.» (Muhammed, 4- 6) buyuruyor. Ay
m nedenle burada da : «Bu yard1nu Allah, size s1rf bir miijde olsun ve 
kalbleriniz bununla 'yati§Sm diye yaptl. Yoksa zafer, ancak Aziz ve 
Hakim olan Allah'tandir.» buyurmaktad1r. 0, egilemeyen bir izzet, ol-
~iisiinde ve saglamhkta hikmet sahibidir. · ' · 
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Sonra Allah ~ala buyuruyor ki; «Kiifredenlerden bir klsmm1 kes
sin ... diye.)) 

Size (kafirlerle) cihadl ve VUI'U§mayi emrediyor. <;unkii her yO
niiyle bunda hikmet vardlr ve yine bunun i«;in Allah Teala kendileriyle 
«;arpt§tlan katirler hakkmda miimkiin olan her konuyu zikrederek: 
«Kiifredenlerden bir k1Smm1 kessin, onlardan bir ummeti perl§an etsin 
veya helak etsin de umduklanna eri§emeyince · eski ofkelerine donsiin
ler.. Umitsiz olarak geri donsiinler, diye.>> buyurur. 

Sonra Allah Teala bir ara ciimlesiyle diinya ve ahirette hukrn!un tek 
ba§ma ve ortakstz olarak kendine 3.it olduguna delalet etmek uzere: 
«Senin elinde emirden bi.r §ey yok.» buyuruyor. Biitiin emir Allah'm
dlr. Nitekim ba§ka ayet-1 kerlme'lerde de §oyle buyurur : 

((Senin vazifen sadece teblig etmektir. Hesab sormaksa bize dii
§er.>J (Ra'd, 40) 

«Onlan hidayete erdirmek sana dii§mez. Allah diledigini hidayete 
erdirir.» (Bakara, 272) 

«Muhakkak ki sen her sevdigini hidayete erdiremezsin. Ama Allah 
diledigini hidayete erdirir.» (Kasas, 56) 

Muhammed ibn ishak «Senil} elinde emirden .bir §eY yok.» ayeti 
hakkmda §Oyle der: Benim sana emrettigim dl§mda senin elinde, kul
lanm · hakkmda herhangi bir hiikiim yoktur. 

Sonra Allah Teala kendileriyle dogii§illen katirler hakkmda soyle
nebilecek §eylerin kalan k1S1mlanm da zikrederek: «Allah, ya onlarm 
kiifiirden donmek iizere yaptlklar1 tevbelerini kabul eder ve onHtn sa- . 
plkhktan sonra hidayete erdirir, ya . da kiifiirleri ve giinahlan yiiziin
den onlan azablandlnr. Qiinkii onlar zalimlerdir ve bunu hak etmi§ler
dir.» buyuruyor. 

Buhari diyor : Bize H1bban ibn Mtlsa ... Salim' den, o da babasm
dan rivayet etti ki; 0, Rasulullah (s.a.) m sabah namazmda, ikinci 
rek'atm riiku'undan dogruiurken ( ~~.!ll~JJ -~~ .111~ ) de
dikten sonra : Allah'1m, falana ve falana la'net et, dedigini duymu§. 
Rasulullah'm bu duas1 uzerine Allah Teala : «Senin elinde emirden bir 
§eY yoktur.» ayetini indirmi§. 

Nesei de bunu Abdullah ibn Miibarek ve AbdiirrezzA:k hadisj.nden, 
her ikisi de Ma'mer'den rivayet ederler. 

imam Ahmed diyor: Bize Ebu Nadr ... Salim'den, o da baibasmdan 
rivayet etti ki o ~oyle demi§: Rasulullalt (s.a.) 1: Allah'1m falana la'
net eyle, Haris ibn Hi§am'a, Siiheyl ibn Amr'a, Safvan ibn ttmeyye'ye 
la'net eyle, derkep i§ittim. Bunun iizerine : «Senin elinde emirden bir 
§ey yok. Allah ya onlarm tevbelerini kabul eder, yahut da zalim olduk
lan i~in azablandmr.» lyetini indirdi. Hepsinin de tevbeleri kabul edildi. 
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Ahmed der ki : Bize Ebu Muaviye el-Galabi'nin... Abdullah' dan 
rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) dart ki§iye beddua ederdi de Allah 
Teala: «Senin elinde emirden bir§ey yok.» ayetini indirdi. Ravi der ki: 
Allah Teala onlar1 isiam'a hidayet buyurdu. Muhammed ibn Aclan'm 
Nafi'den, onun da ibn Omer'den rivayetine gore o §Oyle demi§tir: Al
lah Rasulii (s.a.) mii§rikleruen baz1 kimselere isimlerini belirterek bed
dua edeldi. Nihayet Allah Teala: «Senin elinde emirden bir§ey yok.» 
ayetini indirdi. 

Yine Buhari rivayet ediyor : Bize MU.Sa ibn ismail... Ebu Hlirey
re'den rivayet etti ki; Raslilullah (s.a.) birine beddua edecegi, ya da 
dua buyuracag1 zaman riiku'dan sonra kunut yapard1. Bazan ( .111~ 

~11!-U~JJ .. ~~ ) dedikten sonra sesli olarak: Allah'm Velid ibn 
el-Velid'i, Seleme ibn Hi§am'l, Ayya§ ibn Ebu Rebia'yt ve zay1f mii'
minleri -Hadisin K. et-Tefsir'deki rivayetinde, zaytf miiminler klsm1 
yoktur. Bu klSim K. ed-Deavat'daki rivayetinde vardlr.- kurtar. Al
lah'Im Mudar'1 s1k1§tlr ve onlara YU.suf (a.s:) un k1thk seneleri gibi 
k1tllk seneleri ver, der; bazan da sabah namazmda arap kabilelerinden 
baZJlan hakkmda : 

Allah'1m falana ve falana la'net et, derdi. Nihayet Allah : «Senin 
elinde emirden bir §ey yok.» ayet-i kerime'sini indirdi. 

Buhari diyor ki; Humeyd ve Sabit'in Enes ibn Ma.lik'den rivayet 
ettiklerine gore; Rasulullah (s.a.) Uhud giinii yaraland1~nda: Pey
gamberlerini yarala.yan bir kavim, nas1l kurtulu§a erdirilir? buyurmu§ 
ve bunun iizerine ccSenin elinde emirden bir §ElY yok.» ayet-i kerime'si 
nazil olmu§tur. 

Bu hadis Miisned olarak da rivayet edilmi§tir. 
Buhari Uhud harbiyle ilgili olarak rivayet ettigi hadiste §oyle 

diyor: Bize Yahya ibn Abdullah ... Salim ibn Abdullah'dan, o da ba
basmdan rivayet etti ki, Abdullah, Rasulullah (s.a.) m sabah namazm
da ikinci rek'atm riiku'undan dogruldugunda ( l!ll~JJ .. ~~..ill~ 
~I ) dedikten sonra : Allah'Im falana, falana ve falana lanet eyle, 
dedigini i§itmi§, bunun iizerine Allah : «Senin elinde emirden bir §ey 
yok.n ayet-i kerime'sini iD.dirmi§. ' 

Hanzala ibn Ebu Siifyan der ki; SAlim ibn Abdullah'! §oyle derken 
i§ittim: Rasillullah (s.a.) Safvan ibn Umeyye, Siiheyl ibn Amr ve Haris 
ibn Hi§am'a beddua eylemi§ti. Bunun iizerine : ccSenin elinde emirden 
bir §ey yok.» ayet-i kerime'si nazil oldu. 

Bu fazlabk, Buhari'de muallak ve miirsel olarak vardlr. Biraz once 
imam Ahmed'in Miisned'inde miisned ve muttas11 olarak g~mi§ti. 

imam Ahmed diyor: Bize Hii§eym ... Enes'den rivayet etti ki: 
Uhud giinii Raslilullah· (s.a.) m on di§leriyle aZI di§leri arasmda bulu-
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nan di§i lonlmi§ ve alnmdan yaralanmi§, yiiziine kan aloyordu. Ra
sUl-i Ekrem; kendllerini .Allah'a da'vet eden peygamberlerine bunu ya
pan bir kavim nastl kurtulu§a erdirilir? buyurdular. Bunun iizerine Al
lah Teala: «Senin elinde emirden. bir §ey yok ... » ayet-1 kerime'sini in
dirdi. 

Bu hadi.'Jin Ka'nebi kanahyla ... Enes'den rivayetinde Mtislim tek 
kalmi§ttr. · 

ibn Cerir §oyle diyor: Bize ibn Humeyd ... Katade'den rivayet etti 
ki o §oyle dedi: Rasulullah (s.a.) Uhud gtinti yaraland1, on di§leriyle 
aZI di§i arasmda bulunan di§i kmldi, ka§l ac;lld1, ilzerinde tist tiste iki 
z1rh oldugu halde yere dii§tti. Kendisinden kan ak1yordu. Ebu Huzey
fe'nin kolesi Salim efendimizin yanma geldi, yere oturtarak yiiziindeki 
kanlan sildi. Efendimiz §oyle buyurarak kendine geldi : Peygamberle-

' rine bunu reva goren bir kavme Allah ne yapmaz. Bunun iizerine Allah 
Teala: «Senin elinde emirden bir §ey yok.» ayet-i kerime'sini indirdi. 

Bu hadisi Abdiirrezzak, Ma'mer'den o da Katade'den rivayet et
mi§tir. Ancak onlann rivayetinde, Rasulullah (s.a.) kendine geldi; iba
resi yoktur. 

Sonra Allah Teala §oyle buyurur : 
•<Goklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'md1r. Her §ey Allah'm 

malld1r, gok ve yer ehli O'nun kulland1r. Diledigini b$§lar, diledigine 
azab eder. Yegane tasarruf sahibi O'dur, hiikmtine kar§l «;1k1lamaz, 
yaptlklanndan sorulamaz, halbuki onlar yapttklarmdan sorulacaklar
dir ve Allah Gafur'dur, Rahimdir.» 

Tefsir , C. IV, ·F. 86 
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130 - Ey iman edenler; kat kat faiz yemeyin. Allah'
tan korkun ki felah bulasmtz. 

131 - Kafirler ic;in hazrrlanmu;? qlan ate~ten sak1n1n. 
132 - Allah'a ve Peygamber'e iUiat edin ki rahmete 

erdirilesiniz. 
133 ·- Rabbin1z1n magfiretine ve geni~ligi goklerle · 

y~r aras1 kadar olan cennete ko~un. 0, takva sahipleri ic;in 
hazirlanmi~tlr. 

134 - Onlar ki, bollukta ve darhkta infak ederler, of
. kelerini yenerler, insanlann kusllrlanrn bagJ~larlar. Allah 
ihsan edenleri sever. 

135 - Onlar ki, fena bir ~ey yaptlklannda veya ken
dilerine zulmettiklerinde Allah'1 anarlar; hemen gunahla
nnin bag1~1anmas1rn dilerler. Gfrnahlan, Allah'tan ba~ka 
kim bagi~lar? Hem onlar yaptlklarmda bile bile 1srar da 
etme.zler. 

136 - i~te onlann miikafatl; Rablanndan bir magfi
. ret ve altmda.n Irmaklar akan cennetlerdir. Orada temelli 
kalacaklard1r. Ne de giizeldir miikafat1 i~ yapanlann. 

Sava§ ve Faiz 

Allah Teala, mii'min kullanna faiz almayi, ve kat kat faiz yemeyi 
yasakhyor. Araplar, cahiliyye devrinde, borcun va'desi ge1diginde, «Ya 
Odersin ya da artmrsm (artmhr) » derlerdL Borc;lu borcunu Oderse 
ne ala. Degilse borcun va'desi uzatihr, miktan da artmllrd1. Her sene 
bu minval iizere devam eder, az olan bor~ artar, artar; esas borcun kat 
kat iistiine ~1kard1. 

Allah Teala mii'minlere diinya ve ahirette kurtulu~a erebilmek 
ic;in takva iizere olmalanm emrederek onlan cehennemle tehdid ediyor, 
cehennemden sakmdmyor ve §oyle buyuruyor : 

«Kafirler i~in ha~1rlanm1§ olan ate§ten sakmm. Allah ve Peygam
bere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.» 

Sonra da onlan hay1r i§lerine, kendilerini Allah'a yakla§tlran amel-· 
le).·e ko§maya davet ederek: <<Rabblmzm magfiretine ve geni§ligi gok
lerle yer aras1 kadar olan cennete ko§un. Cehennemin kafirlere haz1r

_ land1g1 gibi o da takva sahipleri ic;in hazirlarunl§tir.» buyuruyor. 
«Geni§ligi goklerle yer aras1» ibaresinin, cennetin uzunlugunun 
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son derecede fazla olduguna i.§aret oldugu soylenmi§tir. Nastl, cennet 
yataklan nitelenirken; «i~leri kahn ipekten atlastandtr» (Rahman, 54) 
buyuruluyorsa cci!;i atlastim alan cennetin dl§l nas1l olur ·bi:J; flil§U.nun» 
denilmek Jsteniyor. 

Diger bir te'vili ise §oyledir : 
Geni§ligi uzunlugu gibidir, zira 0 Ar§'m altmda bir kubbedir. Kub

beli ve yuvarlak bir §eyin ise uzunlugu ile geni§ligi birdir . . 
Sahih-i Buhari'deki §U hadis buna delalet eder : 

~~~~~·.:1'~-'~;)J)~:,;_; J~ :1:,i_:a;,~,;~u.::.~ i_(,::j;)l :)\:.~-~~ ?\:.,:,_~ 

Allah'tan cenneti istediginizde O'ndan Firdevs'i : isteyin. Muhak
kak ki Firdevs, cennetin ortas1 v.e en ytice yeridir. Onun §Ciyle dedigini 
samyorum. tizeri Allah'm Ar§'ldlr, cennet trmaklan oradan kaynar. 

Bu ayet-i kerime, Hadid suresindeki §U ayet gibidir: 
«Rabbtruzdan bir magfirete, Allah'a ve peygamberlerine imari eden

ler i~in haztr1anmt§ olup da geni§ligi yerle gogtin geni§ligi kadar alan 
cennete ko§U§un.» (Hadid, 21) 

imam Ahmed'in Miisned:inde, Heraklius'un Rasulullah (s.a.) a; 
Sen, beni geni§ligi goklerle yer aras1 kadar olan bir cennete ~agt
nyorsun. Peki cehennem nerede? diye yazd1gm1 ve Rasulullah (s.a.) m 
da : Stibhanallah, gtindtiz geldiginde gece nerede? diye kar§thk verdigi
ni daha once zikretmi§tik. 

ibn Cerir der ki: Bana Yunus'un ... Ya'la ibn Murre'den rivaye
tinde o §Ciyle anlatlyor : Hirakl'm Allah Rasulti (s.a.) ne gondermi§ ol
dugu el~isi et-Tenuhi'ye Hims'da rasladtm. iyice ya§lanmt§tl. Dedi ki: 
Hirakl'm me~tubunu Allah Rasulti (s.a.) ne getirdim. Solunda duran 
birisi sayfayt ald1. Ben: Mektubu okuyan arkada§mlz kim? diye sor
dum. Muaviye dediler. Mektupta: Sen beni geni§ligi goklerle yer aras1 
kadar alan ve tnuttakiler i~in haztrlanan cennete ~agtrmak tizere mek
tup yazml§Sm. Peki cehennem nerede? deniliyordu. Allah Rasulu (s.a.): 
Subhanallah! Gundtiz geldiginde gece nerede oluyor ki? buyurdu. 

. (. .................. .. ... ) 
A' me§ Sufyan es-1Sevri · ve ~u'be, Kays ibn Mtislim'den o da Tank 

ibn ~ihat'dan rivayet ediyor ki: Yahudilerden bir grup Hz. Omer'e, 
geni§ligi goklerle yer aras1 kadar alan cenneti sordular ve, o halde ce.., 
hennem nerede? dediler. 

Gece olunca glindtiz; gunduz olunca da gece nerede soyler misiniz? 
diye cevap verdi . Onlar: Muhakkak ki bunun ornegini Tevrat'tan al
dm, dediler. 

Hadisi u~ kanaldan rivayet eden ibn Cerir sonra §Ciyle der : Bize 
Ahmed ibn Hazim'in .. . Yezid ibn el-Asamm'dan rivayetine gore Kitab 
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ehlinden biri §oyle den'li§ : Geni§ligi goklerle yer aras1 olan cennet (e 
ko§un diyorsrmuz). Peki cehennem nerede? diyorlard1. ibn Abbas §6yle 
dedi: Gunduz geldiginde gece; gece geldiginde gunduz nerede oluyor? 
Aynca merfu' olarak da rivayet edilmi§tir. f?oyle ki :. Bezzar ... Ebu Hu
reyre'den rivayet etti: Bir adam Rasululah (s.a.) a geldi ve; Allah 
Teala'nm ((G~ni§ligi goklerle yer aras1 kadar . olan cennete ko§un» aye
tini goruyor musun? Peki o halde cehennem nerede? diye sordu. Ra
sUlullah (s.a~ ) : Bak, gece olup her §eyi orttUgunde gunduE nerede? 
buyurdu. Adam : Allah'm diledigi yerde, deyince Allah'm Rasulu; i§te 
cehennem de boyle, Allah'm diledigt yerdedir, buyurdular. 

:Bu ifade, iki anlama gelebilir : 

1 - Gunduz olunca geceyi goremememiz onun herhangi bir yerde 
bulunmacugi anlamma gelmez. Biz bilemesekte cehennem de boyledir 
ve Allah'm diledigi bir yerdedir. Bu mana, Ebu Hureyre hadisinde de 
ge~tigi uzere son derece a~1ktlr. 

2 - Gtinduz alemin yuzunu bir yonden kaplaymca diger yuzu 
gece olur. Cennet de boyledir ve goklerin tistunde, Ar§'m altmda A'la-i 
illiyyin'de (Yucelerin yucesinde) olup geni§ligi Allah Teala'mn buyur
dugu uzere ((Goklerle yer aras1 kadard1r.» Cehennem ise esfel-i sB.filin
de olup cennetin geni§liginin goklerle yer aras1 kadar olmas1 cehenne
min var olmasma engel degildir. 

Sonra Allah Teala . cennet ehlinin niteliklerini zikretmek uzere 
soyle buyuruyor : «Onlar ki bollukta ve darhkta,» sevinilecek . ve yeri
nilecek durumlarda, sagllk ve hastallk hallerinde, k1saca her durumda 
Allah Teala'nm ba§ka bir ayette «Gece gtinduz, gizli ve a~1k olarak mal
larlm infak eder, Allah yolunda harcarlar.» buyurdugu gibi, infak eder, 
Allah yolunda harcarlar. Hi<;bir §ey onlar1 Allah'a itaatten, O'nun nza
sma kavu§turacak yerlere mallarm1 harcamaktan, <;e§itli yollarla akra
balarma ve Allah'm diger yaratlklarma ihsanda bulunmaktan ahkoya
maz. 

Ofkeyi Yenmek 

((Ofkelerini yenerler)), insanlarm kusurlarml bagt§larlar. Ofkeleri 
ka:bard1g1 zaman onu yener ve kendilerine kotUliik yapanlan affe
derler. 

Bir hadiste §Oyle buyurulur: Allah Teala : 
Ey Adem oglu, ofkelendiginde Beni an (hat1rla) ki Ben de ofkelen

digimde seni hat1rlayay1m da helak ettiklerim arasmda seni de helak 
etmeyeyim, buyurmu§tur. 

Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
Ebu Ya'la Musned'inde rivayet ediyor : Muhammed ibn el-Mu-
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senna ... Enes ibn Malik'ten, o da babasmdan rivayet etti ki, Rasululla'h 
(s.a.) : Kim · ofkesini tutarsa, Allah da ona kar§l azabm1 tutar. (Ona 
azab ·etmez.) Kim dilini saklar, muhataza ederse Allah da onun aYibmt 
gizler. Kim de Allah'a ozriinii beyan ederse Allah o kimsenin ozriinii 
kabul eder, buyurmu§tur. 

Bu, garib bir hadistir ve isnadmda §iiphe vardtr. 
imam Ahmed diyor: Abdurrahman'm ... Ebu Hiireyre'den riva

yetinde Rasulullah (s.a.) : 

Cesur ve yigit ki§i; (herkese galib gelen) kuvvetli ki§i degil, ofkeli 
amnda nefsine hakim olan ki§idir, buyurdular. 

Hadisi Buhari ve Muslim de Malik'den rivayetle tahri~ etmi§lerdir. 
imam Ahmed diyor : Bize Ebu Muaviye ... Abdullah ibn Mes'ud'

dan rivayet etti ki, RasuluUah (s.a.) §6yle buyurdu : 
Hanginize varisinin mall kendi malmdan daha sevimli gelir? Orada 

bulunanlar; Ey Allah'm Rasulii, biz hepimiz kendi malimiZI varisimizin 
malmdan daha ~ok severiz, dediler. Bunun iizerine RasuluUah (s.a.) 
§6yle buyurdular : ~uziu iyi bilin ki, herkes vari::;inin mahm kendi ma
lmdan daha ~ok sever. Mallndan, sadece kendinden once gonderdigin 
(Allah yolunda harcad1gm) sana aittir. Geriye b1raktigm ise varisinin 
malidir, buyurdular. Sonra devam ederek; siz.e gore gii~lii kuvvetli ki§i 
kimdir? diye sordular. 

Biz : insanlarm yenemedigi ki§idir, dedik. Rasulullah (s .a.); 
Hay1r, buyurdular. Ofke anmda kendine hakim olan ki§idir. 
Sonra devam ederek; Peki kimi, Rakub ( ...,_, ~ )1 ) ~ocugu ya-

§amayan sayarsm1z? diye sordular. 
Biz : Qocugu olmayam, dedik. Rasulullah (s.a.); haYir ~ocugunun 

kendisine onceden bir§ey (hay1r) gondermedigi ki§idir, buyurdular. 
Hadisin birinci boliimiinii Buhari asllm da Miislim A'me§ rivaye-

tiyle tahric; etmi§lerdir. , 
imam Ahmed diyor : Bize Muhammed ibn Ca'fer . .. Ebu Hisbe 

- ya da ibn Hisbe- den, o da Rasulullah (s.a.) huti?ede iken orada 
bulunan birisir .. den rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) : Biliyor musunuz 
Rakub kimdir? diye sordular. Orada bulunanlar; <;ocugu olmayan, de
diler. 

Rasulullah (s.a. ); (haylr, oyle degil) ~ocugu oldugu halde kendisi 
oldiikten sonra. <;ocugunun kendisi i~in hi~ bir haytr yapmad1g1 ki§idir, 
buyurdular. 

Sonra devam ederek; Sa'luk ( ..!.1 _,1-JI ) kimdir bilir misiniz? di-
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ye sordular. Buna cevap olarak: Mali olmayand1r, dediler. 
Rasulullah (s.a.); tam olarak sa'luk .mali olup da oldukten sonra 

mahndan kend1ne bir §ey ta'kdim edilmeyen malmdan kendisi i~in hi~
bir hay1r i§lenmeyen ki§idir, buyurdular. Sonra; peki bahadirlik nedir? 
diye sordular. Orada bulunanlar; (herkesi) yenendir, dediler. Bunun 
U.Zerine; hayir, oyle degil, ofkelenip de ofkesi §iddetlendigi; 0 kadar ki 
yuzu kizanp ofkeden titredigi halde, ofkesini yenendir, buyurdular. 

· imam Ahmed rivayet ediyor: Bize ibn Nemir ... Cariye ibn Ku
dame'den rivayet etti ki: 0 Rasulullah (s.a.) a; ey Allah'm Rasulii, 
bana fayda verecek bir §ey soyle. Fakat az olsun ki onu ezberleyip mu
ha.faza edebileyim, demi§. 

Rasulullah · (s.a.) : Ofkelenme, buyurmu§lar. Cariye soruyu tek
rarlami§, aym cevab1 alml§. Tekrar tekrar sormU§, her defasmda da·: 
Ofkelenme, cevabml almi§. . 

Hadisi imam Ahmed, Ebu Muaviye'den, o da Hi§am'dan rivayet 
etmi§tir. Yine imam Ahmed'in Yapya ibn Said el-Kattar kanahy~a Hb 
~m'dan rivayetinde bir adam : Ey Allah'm el~isi, ·bana bir §e~ soyle, 
ama· az olsun ki anlaytp ezberliyebileyim, demi§ti. Hz. Peygamber: 0!
kelenme, buyurdu. Hadisi sadece Ahmed rivayet etmi§tir. 

Ahmed der ki: Bize Abdiirrezz·ak'm ... Humeyd ibn Abdurrahman' 
dan, onun da Hz. Peygamberin ashabmdan birisinden rivayet ettigine 
gore bir adam: Ey Allah'm el~isi bana tavsiyede bulun, demi§ti. Hz. 
Peygamber : Ofkelenme, buyurdu. Adam der ki : Hz. Peygamber bu sO
zu soylediginde dii§U.ndum ve anlad1m ki ofke butun kotUliikleri (ken
dinde) topluyor. Hadisi yine sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed diyor :. Bize Ebu Muaviye'nin ... Ebu Zerr'den riva
yetine gore o,: Kendine ait bir havuzdan su suluyordu, bir grup geldi 
ve kendi aralarmda konu§tular : Kim Ebu Zerr'in yanma gidip sa~m
dan birka~ tel kopanr? 

i~lerinden biri : Ben, dedi ve Ebu Zerr'in yanma gidip soyleneni 
yaptl. 
. ' Ebu Zerr ayakta idi. Once oturdu, sonra da yere uzandl. 

Sordular: Niye oturdun ve sonra yere uzandm? 
Ebu Zerr; 
Rasulullah (s.a.) bana dedi ki: «Sizden biri ofkelendiginde eger 

ayakta ise otursun, ofkesi giderse ne ala, yoksa yere uzansm, yatsm, 
buyurdular, diye cevab verdi. 

Hadisi Ebu Davud da Ahmed i'hn Hanbel'den alarak degi§ik bir is
nadia rivayet etmi§tir . 

. imam Ahmed diyor :Bize ibrahim ibn Halid ... Ebu Vail es-San'ani'
den rivayet etti ki, o §oyle anlatmi§ : Biz Urve ibn Muhammed'in ya
mnda oturuyorduk. Birden yamna bir adam geldi ve onu ktzdtracak bir 



Al-i tmran 130-136) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIRi. 1367 

§eyler soyledi. Urve ofkelenince kalkti, gitti, abdest ainu§ olarak yam
mlza dondii ve §oyle dedi: Babam, dedem Atiyye'den -ki bu zat ibn 
Sa'd es-Sa'di olup sahabidir.- rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyurmu§: Ofke §eytandandir ve §eytan da ate§ten yaratilin'I§tlr. Ate§ 
ise su ile sondiirtiliir. 0 halde sizden birisi ofkelendiginde abdest alsm. 

Hadisi Ebu Davud da aym senedle tahric; etmi§tir. 

imam Ahmed diyor: Bize Abdullah ibn Yezid ... ibn Abbas'dan ri
vayet etti. ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: 

Kim bir fakire, borcunu odemesi ic;in miihlet verir, ya da borcunu 
azalt1rsa Allah o ki§iyi cehennem ate§inden korur. Dikkat edin cenn~te 
gotiirecek i§ler zorour. - Bunu iic; kere tekrar buyurdular- Dikkat 
edin cehenneme gotiirecek i§ler ise son derece kolaydir. Mutlu ki§i ken
dini fitneden koruyandir. Yutulan §eylerin Allah'a en sevgili olam ku
lun yutmU§ oldugu (yenmi§ oldugu) ofke yudumudur. Kul, Allah ic;in 
ofkesini yutarsa Allah onun ic;ini imanla doldurur. 

Hadisi yalmz imam Ahmed tahric; etmi§ olup isnadi hasendir. Bu 
isnadda mecruh ravi yoktur, metni de hasendir. 

Aym manada olmak iizere Ebu Davud'un tahri~ ettigi bir p.adis 
§6yledir: Bize Ukbe . ., Siiveyd ibn . Vehb'den, o da Rasulullah (s.a.) m 
ashabmdan birinin c;ocuklanndan,'· o da babasmdan rivayet etti ki; 
Rasulullah (s.a.) . §6yle buyurmu§: Kim, yerine getirmeye giicii yet
tigi halde ofkesini yutar, gizlerse; Allah onu emniyet ve imanla doldu
rur. Kim, giicii yettigi halde al~ak goniilliiliigiinden giizel elbise giy
meyi terkederse; Allah kendisine §ere.f elbisesi (hil'ati) giydirir. Kim 
de, Allah nzas1 ic;in te§vik ederse, Allah ona hiikiimdarhk tacm1 giy
dirir. imam Ahmed diyor : Bize Abdullah ibn Yezid ... Sehl ibn Muaz 
ibn Enes'den o da babasmdan rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §3yle 
buyurdular: Yerine getirmeye giicii yettigi halde kim ofkesini yene:r 
ve gizlerse; Allah biitiin yaratiklannm yanmda onu c;ag1rarak istedigi 
hfuiyi sec;mekte serbest b1rak1r. 

Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace de Said ibn Ebu Eyyub'dan 
rivayet etmi§ler ve Tirmizi; hasendir, garibdir, demi§tir. 

( .... .... .. .............. ) 
Allah Teala : 
«Ofkelerini yenerler.» buyuruyor. insanlarla muamelelerinde ofke

lerinin te'siri olmaz. Bilakis insanlara kotiiliikleri dokunmaz. Bunu 
yaparken de Allah katmda bir ecir ve miika.fat umarlar. 

Afv ve Magfiret 

«insanlarm kusurlanm bagi§larlar.n 
Sadece insanlara kotiiliik etmemekle kalmaytp, kendilerine zulme-
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denleri affederler. Hi~ kimseye kar§l gonullerinde k1zgmhk kalmaz.
i§te bu, insan halinin en mukemmeli en geli§mi§idir. 

((Allah ihsan edenleri sever.)) 
Onlann bu yaptlklan da ihsanm makamlanndan, derecelerinden

dir. 
Bir hadis-i §erifte §6yle buyrulur : 

u~ §ey var ki onlann uzerine yemin ederim; bunlar; 
Sadakadan (sadaka vermekle) mal eksilmez, kul affederse Allah 

onun i3zetini artmr, kim de Allah nzas1 i~in al~ak gonullu olursa Allah 
onu yuceltir. 

Hakim, Mlistedrek'inde Mlisa ibn Ukbe kanallylao 0 0 Ubeyy ibn 
Ka'b'dan rivayet ediyor ki; Rasulullah (soao) §Oyle buyurmu§ : Kimi, 
kendisi ic;:in ( evlerin) binalarm yukseltilmesi ve derecelerinin yticel
tilmesi sevindirirse kendine zulmedeni affetsin, kendini mahrum bl
rakana versiri, kendisine gelip gitmeyene, gitsino 

Hakim bu hadisi zikrettikten sonra; bu hadis Buhari ve Muslim'in 
§artlarma gore sahihtir, fakat onlar tahric;: etmemi§lerdir, der. 

Hadisi ibn Merduyeh de Ali, Ka'b ibn Ucre, Ebu Hi.ireyre ve U~mi.i 
Seleme'den rivayetle zikretmi§tir. · 

Dahhak kanahyla da ibn Abbas'dan rivayet ettigi~e' gore; Rasulul
lah (s.a.) §oyle buyurdular: K1yamet gtinu bir munadi; nerede insan
larm su~lanm bagi§layanlar? Rabb1mza gelin ve ecirlerinizi (mi.ikafat
lanmzl) almo Her mi.isltiman ki§i bag"I§ladigmda, cehnete girmeye hak 
kazanml§tlr, diye nida edero 

Allah Teala buyuruyor ki; 
Onlar ki, fena bir §ey yaptlklarmda, kendilerinden bir glinah sad1r 

oldugunda veya nefislerine zulmettiklerinde Allah'I anarlar ve hemen 
gi.inahlarmm bag1§lanmasm1 dilerler, tevbe ederlero 

imam Ahmed diyor: Bize Yezido oo Ebu Hureyre'den rivayet etti 
ki; Rasulullah (soa.) §byle buyurdu : Bir adam gi.inah i§ler ve; Rabb1m, 
muhakkak ki ben gunah i§ledim, gunah1rn1 bagi§la, derse, Allah Teala : 
Kulum gi.inah i§ledi ama gunah1 bagi§layan ve elinden tutan bir Rabbi 
oldugunu da bildi, kulumu bagi§ladim, buyururo 

Sonra ba§ka bir gunah i§ler ve; Rabb1m, g-i.inah i§ledim, bagi§la, 
der. Allah Teala : Kulum gi.inahlan bagi§layan ve elinden .tutacak bir 
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Rabbi oldugunu bildi. Kulumu bagu~lad1m, buyurur. Sonra ba§ka bir 
· giinah daha i§ler ve yine; Rabb1m, giinah i§ledim, bu gtinah1m1 da ba
gi§la, diye niyaz eder. Allah Teala yine; Kulum gtinahlanm bagi§layan 
ve elinden tutacak bir Rabbi oldugunu bildi. Kulumu bagl§ladim, bu
yurur. Sonra ba§ka bir gtinah i§ler ve; Rabb1m gtinah i§ledim, bagi§la, 
deyince Allah Teala bu sefer de: Kulum giinahlanm bagi§layan ve 
elinden tutan bir Rabbi oldugtinu bildi. ~ahid olun, dogrusu ben ku
lumu bagi§ladim. Diledigini yapsm, buyurur. 

Mtislim de Sahih'inde bunu ishak ibn Ebu Talpa hadisinden tah..: 
ri9 etmi§tir. 

imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Ebu Nadr ve Ebu Amir'in ... Ebu 
Htireyre'den rivayetlerine gore o §oyle demi§tir: Ey Allah'm Rasulti, 
sizi gordtigtimtizde kalbimiz inceliyor ve ahiret ehlinden oluyoruz. Ama 
sizden aynld1fpmizda dtinya ho§umuza gidiyor; kadmlara ve 90cuklara 
yakla§Iyoruz, dedik. 

RasUlullah (s.a.); eger her zaman benim yammda bulundugunuz 
hal -y.zre clsamz, melekler sizinle musataha eder ve sizi evlerinizde zi
yarete gelirlerdi. Eger siz gtinah i§lemeseydiniz Allah Teala, bagl§laya..: 
bilmek ic;in giinah i§leyecek bir kavim yarat1rd1, buyurdular. Biz : 
Ey Allah'm Rasulii, bize cennetten bahset, cennetin binalan nas1ld1r? 
dedik. Rasulullah (s.a.) §tiyle buyurdu : 

Kerpi9 (tugla) leri altm ve giimii§ten, sivasi miskten, c;ak1llan inci 
ve yakuttan, topragi za'ferandand1r. Oraya giren nimete garkolur, 
darhk gormez, ebedi olur, olmez. Elbiseleri eskimez, genc,:ligi sona er
mez. Uc,: ki§i vardir ki dualan geri c,:evrilmez : Ada.letli imam (Devlet 
ba§kam), iftar edinceye kadar oruc,:lu olan ki§i, mazlumun duas1 bu
lutlarm tizerine ta§mlr ve ona semanm kap1lan (gugtin kap1lan) ac,:11Ir 
da Rab Teala buyurur ki; ((izzetime yemin olsun ki, bir sure sonra da 
olsa sana mutlaka yard1m edecegim." 

Hadisi Tirmizi ve ibn Mace de Sa'd'dan ve ba§ka bir §ekilde rivayet 
etmi§lerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigi §U hadis-i §erif'e gore, 
tevbe esnasmda abdestli olmak ve iki rek'at namaz k1lmak tevbeyi kuv
vetlendirir. 

Bize Veki' ... Ali ibn Ebu Talib'den rivayet etti ki o §byle demi§tir : 
Rasulullah'tan bir sbz i§ittigim zaman, Allah beni diledigi kadanyla 
faydalandmrdi. Ba§ka birisi ondan bana bir hadis rivayet ettiginde isa 
o ki§iden yemin etmesini isterdim, eger yemin ederse onu dogrulard1m. 

Ebubekir -ki o dogru sayler- bana Rasulullah'dan §byle i§ittigi
ni haber verdi : Hie; bir adam .yoktur ki, gtinah i§lesin de hemen aka
binde gtizelce abdest ahp iki rek'at namaz k1lsm ve Allah Teala'dan ba
gl§lanma dilesin de Allah onun giinahlann1 bagl§lamasm. 
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Hadisi, Ali ibn el· Medini, Humeydi, Ebu Bekr ibn Ebu :;;eybe, Su
nen sahipleri, ibn Hibban Sahih'inde, Bezzar ve Darekutni muhtelif ka
nallardan Osman ibn el-Mugire'den rivayet etmi§ler ve Tirmizi; bu, 
hasen bir hadistir, demi§tir. 

Biz, bu hadisin tariklanm ve hakkmda soylenenleri Ebu Bekr'in 
mlisned'inde geni§~e zikretmi§tik. K1saca soylemek gerekirse : Bu, ha
sen bir hadistir, mu'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib tarafmdan ve 
RasUlullah (s.a.) m halifesf Ebu Bekr'den tivayet edilmi§tir. 

Mfislim'in sahih'inde tahri~ ettitti ve mu'minlel'lin emiri 6mer ibn 
Hattab'm RasUlullah (s.a.) dan rivayet ettigi §U hadis de yukardaki ha
dis-i §erif'in s1hhatine delalet eder : RasUlullah (s.a.) §oyle buyur
dular: 

Sizden birisi guzelce abdest allr, sonra da; ben §ehadet ederim ki 
Allah'dan ba§ka ilah yoktur, Muhammed O'nun kulu ve Rasulu'dur, 
derse; cennetin sekiz kapiSI kendisine a~ll1r ve o da dilediginden girer. 

Buhari ve Mfislim'de mu'minlerin emiri Osman ibn Affan'dan ri
vayet edilir ki o, RasUlullah . (s.a.) m abdesti gibi abdest aldl ve §oyle 
dedi: RasUlullah (s.a.) m §oyle dedigini duydum: 

•' ,,., ,' , ' ... ' -~' ... ,;,.-; ' __ , ' , -: i -

~ ;~ fL;l. :J ~ G ~~; ~~ ~ ;~~ ) ~~ { l.i:t. ~ _,:.. _; ~ S j:; 

Kim benim §U abdestim gibi abdest ahr, iki rek'at namaz k1lar ve 
bu namazmda dunyayi hatmna getirmezse (gonllinden dunyayi ~1kanp 
atarsa), onun ge~mi§ giinahlan bagi§lamr. 

Bu hadisi §erif hulefa-i Ra§idin'in rivayetinde .Rasulullah (s.a.) dan 
sabit olmu§tur. Kur'an-1 Kerim de gunahlara tevbenin asilere fayda 
verecegine delalet etmektedir. 

Abdurrezza.k diyor: Bize Ca'fer ibn Silleyman ... Enes ibn Ma
lik'den rivayet etti ki o §oyle dedi: ((Onlar ki fena bir §ey yaptlklann
da veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'1 anarlar; ve hemen gunah
lannm batti§lanmasmi dilerler.» ayeti nazil oldugunda iblisin agladl~ 
bana ula§tl. 

Hafiz Ebu Ya'la diyor: Bize Mahrez ibn Avn ... Ebu Bekr (r.a.) den 
rivayet etti ki RasUiullah (s.a.) §oyle buyurmu§: 

Kelime-i tevhid ve istigfara sar1Im• ve bunlan ~okca yapm, zira 
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iblis: insanlan giinahlarla helak ettim; Ia ilahe illallah ve istigfar da 
beni helak etti. Bunu goriince ben de onlan heva ve hevesleri ile helak 
ettim. (Bu halde iken) onlar kendilerini dogru yolda saruyorlar, de
mi§tir . 

• isnaddaki Osman ibn Matar ve §eyhi zaytftlr. 
imam Ahmed Miisned'inde Amr ibn Ebu · Amr ve Ebu'l-Heysem 

kanallyla ... Ebu Said'den, rivayet ediyor ]:ti; Rasftlullah (s.a.) §6yle 
buyurdu: 

ibirs; ey Rabb1m izzetine yemin ed.erim ki, ruhlan cesedlerinde ol.:. 
dugu miiddet«;e kullanru saptiracag1m, dedi. Allah Teala da: izzet ve 
celalime yemin olsun ki, Benden ba~§lanma istedikleri siirece Ben de 
onlan b$§layacagim, buyurdu. 

Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar dedi: Bize Muhammed ibn el-Miisenna' 
nm ... Enes'den rivayetine gore: Bir adam geldi Rasulullah (s.a.) a: 
Ey Allah'm Rasulii bir giinah i§ledim, dedi. Rasulullah (s.a.) : Giinah 
i§ledigi.n zaman Allah' dan bagi§lanma dile, buyurdular: 

· Adam; istigfar ediyorum, sonra doniip tekrar giinah i§liyorum, de-
di. 

Rasulullar (s.a.); giinah i§lediginde don, yine Allah' dan bagi§lan
ma dile, buyurdular-. 

Adam· dordiincii kere de aym §eyi soyleyince, Allah'm Rasulii; §ey
tan yoruluncaya kadar Rabbmdan bagi§lanmam dile, ·buyurdular. 

Hadis bu §ekliyle garibtir. 
Allah Teala: «Allah'dan ba§ka kim b$§lar?» buyurur ki, giinah

lan O'ndan ba§kasi bagl§lamaz. Nitekim imam Ahmed'in Muhammed 
ibn Mus'ab kanallyla. .. Esved ibn Seri'den rivayet ettigi bir hadiste 
§Oyle buyurulur : 

Rasftlullah (s.a.) m yanma bir esir getirildi. Atlam; ey .Allah'Im 
sana tevbe ediyorm;n, Muhammed'e degil, dedi. Bunun iizerine Al
lah'm Rasulii: Hakkm kime ait oldugunu bildi, buyurdular. 

Allah Teala, devamla; 
<<Hem onlar yaptlklarmda bile bile ISrar da etmezler.)) 'buyurur. 
Giinahlanna tevbe eder, en kiSa zamanda Allah'a doner, giinah 

tizre devam etmezler, tamamen vazge~meseler bile giinahta 1srar et
mezler, tekrar giinah i§lerlerse ondan da tevbe ederler. 

Nitekim Haf1z Ebu Ya'la, Miisned.'inde diyor ki : Bize ishak ibn 
Ebu israil ve ba§kalan ... Ebubekir (r.a.) den naklettiler ki, Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurdu: Giinde yetmi§ kere giinaha donse de istigfar 
eden ISrar etmi§ olmaz. · 

Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve el-Bezzar da Miisned'inde rivayet 
ed.erler. Ali ibn el-Medini ve Tirmizi §Oyle diyor: Hadisin isnadi bu 
§ekilde degildir. Gortinen odur ki; bu durlim Ebu Bekr'in kolesinin bb 
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linmemesinden ileri gehnektedir.' Fakat bunun bir zaran yoktur. Zira 
herhalde btiytik bir tabii'cHr. Ebubekir el-S1ddik'e nisbeti (giivenilir ol
masl i~in) yeterlidir ve hadis hasen bir hadistir. Allah en iyisini bilir. 

Mticahid ve Abdullah i'bn Ubeyd ibn Umeyr «Hem onlar yaptlkla
nnda bile bile 1srar etmezler>> ayetini §Oyle yorumlarlar : Onlar, tevbe 
edenin tevbesini Allah'm kabul edecegini bile bile gtinahta 1srar et
mezler. 

Bu ayet Allah Teala'nm §U ayetleri gibidir : 
((Bilmezler mi ki Allah muhakkak kullann:dan tevbeyi kabul ede

cek .. . olamn kendisidir.n (Tevbe, 104) 
((Kim bir kottiltik yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan 

magfiret dilerse Allahm Gafur ve Rahim oldugunu goriir.n (Nisa, 110) 
Ve bunun benzeri pek ~oktur. 
imam Ahmed diyor : Bi~e Yezid ... Abdullah ibn Amr'dan rivayet 

etti ki, Rasulullah (s.a.) minberde §oyle buyurdular : 
Merhamet ediniz ki merhamet edilesiniz. Ba~§laym k'i bagi§lana

smtz. Sozti dinleyip de kendisine soztin te'sir etmedigi ki§iye yaz1klar ol
sun. Bile bile (gtinaha) 1srar edenlere de yaz1klar olsun. 

Bu hadisi rivayette imam Ahmed tek kalmi§tir. 
Allah Teala sakmanlan bOylece niteleyip s1fatlanm zikrettikten 

sonra §Oyle buyuruyor : 
«i§te onlarm, bu niteliklerine kar§I mtikafatl Rablarmdan bir mag- · 

firet ve altlarmda ~e§itli ir;ecek Irmaklan akan cennetlerdir. Orada te
melli kalacaklardir. Ne de giizeldir mtikafatl i§ yapanlarm.» Boylece 
Allah Teala cenneti de ovmti§ oluyor. 
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137 - Sizden once neler gelip geQti. Onun iQin yer
ytizunde gezin de yalanlayanlann sonunun nasil oldugu
nu goriin. 

138 - Bu; . insanlar iQin bir aQtldaina, muttakiler iQin 
de bir hidayet,' bir ogilttilr. 

139 - Gev~emeyin, ilzillmeyin, gerqekten inanmu~sa
nlZ, muUaka siz ustilrrsilnilz. 

140 - Eger size bir yara dokunduysa, ~ilphesiz o kav
me de o kadar yara dokunmu~tur. Hem o gilnleri biz in
sanlar arasmda dondurilr dururuz. Bu; Allah'In iman 
edenleri belirtmesi ve iQinizden ~ahidler edinmesi ivindir. 
Allah, zalimleri sevmez. 

141 - Bu; Allah'In iman edenleri seqrnesi; kafirleri 
mahvetmesi iQindir. 

142 - Yoksa Allah, iQinizden cihad edenleri ve sab
redenleri belirtmeden cennete girivereceginizi mi san
dmiz? 

143 - GerQekten siz, olilmle kar~Il~madan once.()nU 
arzulam1~timz. i~te onu gordugilnilz halde bak1p duru
·orsunuz. 

Gev~eyip tJziilme Yok 

Allah Teala, Uhud giinii bozulan (bozgun ve musibete du~ar olan) 
e yetmi§ §ehid veren mii'min kullarma hitaben: «Sizden once neler 
elip ge~ti.. .11 buyuruyor. Sizden once de peygamberlerin iimmetleri
m ba§ma .a.ym §eyler geldi. Ama sonunda onlar galib geldi, kafirler 
ri§an oldu. 

Onun i~in yeryiiziinde gezin de yalanlayanlarm sonunun nas11 ol
ugunu goriin.)) 

«Bu Kur'an, insanlar i~in bir a~1klamad1r. Onda her i§ biitiin a~lk
Iyla a~lklanmi§, ge~mi§ iif.,metlerin dii§Inanlanyla olan miinasebet

eri anlatllml§tlr. Miittakiler i~in de bir hidayet, bir ogiittiir.)) 
Onda sizden oncekilerin haberleri, sizi kotiiliikten allkoyacak ogiit

er vard1r ve kalbleriniz i~in bir hidayettir 0. 
Sonra mii'minleri teselli sadedinde : Olanlardan dolay1 gev§eyip 
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zayiflamaym, ger~ekten inanmt'§Saruz, mutlaka siz iistiinsiiniiz. Netice 
de zafer, mutlaka sizindir ey iman edenler. 

Eger size bir yara dokunduysa, sizden baz1lar1 yaralandi ve ·oldii
riildiiyse, §iiphesiz o kavme de o kadar yara · dokunmu§tur. Onlardan 
da sizin kadar yarall ve olii vard1r. Hem o giinleri Biz, insanlar arasm- . 
da dondtiriir dururuz. Hikmetimize mebni, sonunda zafer sizde olacak
sa da bazan dii§manlanmzi size galib getiririz. Bu ise, Allah'm iman 
edenleri belirtmesi -ibn Abbas'a gore; dii§manlarla sava§maya, vuru§
maya kimin sabredecegini gormesi- ve i~inizden §ahidler edinmesi, 
i~inizden baz1lannm Allah yolunda vuru§up oldiirillerek §ehid olmas1, 
O'nun nzasma kavu§ma'k gayesiyle kendini feda etmesi i~indir. Allah 
za.Iimleri sevmez. 

Bu, Allah'm iman edenleri sec;mesi, ugrad1klar1 musibet sebebiyle 
varsa giinahlanm bagi§lamasi, degilse derecelerini yiikseltmesi ve ka
firleri mahvetmesi ic;indir. Zira kafirler zafer kazanmca daha da aza-. 
caklar ve bu da onlarm .helakma, mahvolmalanna ve yok olmalanna 
sebep olacakt1r. 

Sonra Allah Teala : 
«Yoksa Allah ic;inizden cihad edenleii ve sabredenleri belirtmeden 

cennete girivereceginizi mi sandm1z?» buyuruyor. 
«Yoksa siz, sizden once gec;enlerin durumu ba§Imza gelmeden cen

nete girivereceginizi mi sand1ruz? Onlara oyle yoksulluk, s1kmtl gel
mi§ ve sarsmtlya ugram1§lard1 ki.» (Bakara, 214) ve «Yoksa insan
lar, inand1k demeleriyle birakihvereceklerini · ve kendilerinin denen
meyeceklerini mi sand1lar?» (Ankebut, 2) ayetlerinde de i§B.ret buy
ruldugu iizere, harb ve zorlu.klarla imtihan edilmeden cennete girive
receginizi mi sand1mz, buyuruyor. Yani imtihan edilip de Allah; ic;i
nizden kendi yolunda cihad edip dii§manlarla kar§Ila§maya sabreden
leri gormeden cennete giremezsiniz, buyuruyor. 

«Ger~ekten siz oliimle kar§Ila§madan once onu arzulami§tlmz. 
I§te onu gordiiguniiz halde bak1p duruyorsunuz.» 

Ey mii'minler (Uhud) giiniinden once siz dii§manla kar§Ila§mak 
ic;in yamp tutu§uyordunuz, onlarla harbetmeyi istiyordunuz. i§te iste
yip temenni ettiginiz §ey kar§Imzda duruyor. Haydi, buyurun bakahm 
harbetmeye ve sabra. 

Buhari ve Miislim'de rivayet edilen hadis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyuruyor : 

::.:14:~ ~i 1_;j:1~ 1_,~~ ·; j'-_!ll~~· :~:WI -~11)l:.1~ ~~~ ,l£] r;:~-~ 
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Dii§manla kar§lla§mayt temenni etmeyin ve Allah'tan afiyet di
leyin. Ama dii§manla kar§1la~tlgm1z zaman da sabredin ve bilin ki; 
cennet k1llc;larm golgesi altmdad1r. 

Bunun ic;in Allah Teala : · 
c<i§te oliimii gordiiniiz.» oliimii; klllc;larm panltlSmda, mlzrakla.

nn §aklrtlsmda ve dii§man saflarmda gordiiniiz, buyuruyor. 
Miitekellimler (Kelamc1lar) bu ayetten <<Tahyil» yani hissedileme

yen §eylerin hissedilen §eyler gibi goriilebilmesi, ya da. «sezgb anlam1 
c;1kanrlar. Mesela koyun, koc;un kendine dost, kurdun da dii§man ol
dugunu sezinlemesi gibi. 

144 - Muhammed; sadece bir peygamberdir. Ondan 
once de nice peygamberler gelip gec;:mi~tir, ~imdi 0 oliir 
veya oldurillurse geriye mi doneceksiniz? ~im geriye do
nerse Allah'a hie; bir zarar vermez. Allah, ~ukredenlerin 
mfrkafatm1 verecektir. · 

145 - Allah'm izni olmadikc;:a hie; bir kimseye olmek 
yoktur. 0, va'desiyle yazllrm~ bir yaz1drr. Kim dunya ni
metini isterse kendisine ondan veririz, kim de ahiret nime-
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tini dHerse buna da ondan veririz. Ve $iikredenleri miika
fatland.Iracagiz. 

146 -Nice peygamberler, beraberinde Rabba kul 
olanlardan bir 90gu bulundugu halde sava$tllar ve Allah 
yolunda ba$1anna gelenlerden dolay1 yilmadilar, boyun 
egmediler. Allah sa:bredenleri sever. 

147 - Sadece: Ey Rabbimiz, giinahlanmizi ve i$imiz
deki israfimizi bize bagi$la, sebatimizi artlr; kafirler giini
huna kar$1 bize yard1m et, diyorlard1. 

148 -- Bu yiizden Allah onlara diinya nimetini de, 
ahiret nimetini de fazlas1yla verdi. Ve _ Allah ihsan eden
Jeri sever. 

Peygamber Ordusu 

Uhud gunu muslumanlardan bir kiSmi bozguna ugray1p blr k1sm1 
da oldurillunce §eytan §6yle seslendi : Haberfniz olsun, agah olun ki 
Muhammed oldurilldu! 

ibn Kamie de mti§riklerin yanma donup onlara : Muhammed'i ol
durdiim, dedi. 

Halbuki Rasul-i Ekrem'e sadece vurmu§ ve mubarek ba§mdan ya
:;-alami§ti. 

Bu (haber), insanlardan birc;ogunun ic;ine te'sir etti ve Rasulullah 
(s.a.) m oldurtilmti§ olduguna . inanarak Allah'm birc;ok peygamber 
hakkmda anlattlgi uzere onun da oldurtilmti§ olabilecegini kabullen
diler. 

Boylece bir durgunluk, zay1f1Ik ve harbden c;ekilme duygusu or
taya <;1kt1. Bunun uzerine Allah Teala Rasulune: «Muhammed, sade
ce bir peygamberdir. Ondan once de nice peygamber gelip ge~mi§tir.» 
buyuruyor. 0 size peygamberlikte de, oldurtilmesinin mumkun oldugun
da da bir ornektir. 

ibn Ebu Necih babasmdan rivayet ediyor : Muhacirlerden blrisi 
ansardan kan revan ic;inde olan birine ugray1p; ey falan Muhammed 
(s.a.) in Oldiiri.ildugunu duydun mu? diye sordu. Ansar'dan alan o ki§i; 
eger Muhammed Oldurtilduyse Hak dini bize teblig etti. Dininiz ugruna 
vuru§un, dedi. Bunun uzerine «Muhammed, sadece bir peygamberdir ... » 
ayeti nazi! oldu. 

Bu hadisi Beyhaki Delailu'n-Nubuvve'sinde rivayet eder. 
Sonra Allah Teala kendilerine za~f ve durgu'nluk gelenleri kmaya

rak: 
<t~imdi o olur veya oldurtilurse geriye mi doneceksiniz? Kim geriy~ 
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donerse Allah'a hi~ bir zarar vermez. Allah kendisine itaatta kaim ol
mak, dini yolunda muharebe etmek, alii olsun dirt olsun Rasuliine uy
mak suretiyle §iikredenlerin miikafatlm verecektir.» buyuruyor. 

Sahih, Miisned, Siinen ve diger islami kitablarda kesinlik ifade 
eden miiteaddit. tariklardan rivayet edilen ve bizim, Ebubekir ve Omer'
in miisnedlerinden naklederek zikrettigimiz hadise gore, Rasulullah 
(s.a.) vefat ettiginde Hz. Ebubekir bu ayet-i kerime'yi okumu§tur. 

Buhari diyor: Bize Yahya ibn Biikeyr ... Hz. Ai§e (r.a.) den rivayet 
etti ki; o §Oyle haber verdi: Ebu Bekr, Siinh denilen yerdeki evinden 
atla geldi, atmdan indi ve mescide girdi. Kimseyle konu§mayarak Hz. 
Ai§e'nin yanma girdi. RasUlullah (s.a.) 1 S1vazlad1 (Meshetti). Efen
dimiz'in iizeri Yemen kuma§mdan bir elbiseyle ortiiliiydii. Yiiziinii a~t1, 
iizerine kapamp operek aglad1, sonra §oyle dedi : Anam, babam sana 
feda olsun, Allah'a yemin olsun ki, Allah sende iki oliimii cem'etmedi. 
Senin i~in yaz1Ian Oliime gelince; i§te sen o oliimu tattm. 

Zuhri anlatlyor : Bana Ebu Seleme, ibn Abbas'tan nakletti ki : Hz. 
Orner insanlarla konu§urken Ebubekir di§an ~1ktl ve : Otur ey Orner, 
dedi. Orner oturrnad1. Etrafmdakiler de onu b1rakarak Ebubekir'e · 
dondiiler. Ebubekir Allah'a hamd, Rasuliine salatdan sonra: Kim Mu
hammed'e tap1yorsa; bilsin . ki Muhammed Olmu§tiir. Kim Allah' a iba
det ediyorsa bilsin ki Allah diridir ve asia Olmez. Allah Teala: «Muham
~ed ~adece bir peygamberdir ... Allah §iikredenlerin miikafatlm vere
cektir.» buyuruyor, dedi. 

ibn Abbas der ki: Allah'a yemin ederim ki; Hz. Ebubekir okuyun
caya kadar insanlar, Allah'm bOyle bir ayet indirdigmi sanki bilmiyor
lardi. Tiim insanlar bOylece bu ayeti Ebubekir'den duymu§ oldular da, 
duyan herkes onu okumaya ba§lad1. 

Said ibn el-MiiEeyyeb Hz. Omer'in §6yle. dedigini haber veriyor: 
Hz. Ebubekir'in bu ayeti okudugunu duyunca hayretimden dona 

kaldim, ayaklanm, viicudumu ta§Iyamadi da oldugum yere ~okuver
dim. 

Ebu'l-Kas1m Taberani diyor: Bize Ali ibn Abdiilaziz'in ... ibn Ab
bas'dan naklettigme gore, Hz. Ali, Rasulullah . (s.a.) heniiz hayatta 
iken «§imdi 0 oliir veya oldiiriiliirse geriye mi doneceksiniz? ... )) ayetini 
okur ve §Oyle derdi : 

. Allah'a yemin ederim ki; biz, Allah bize hidayet bag1§lad1ktan 
sonra . asia geriye donmeyecegiz. Yine eger o oliir ya da oldiiriilurse, 
o ne i~in sava§ffil§Sa o yolda oliinceye kadar sava§acagiz. Vallahi ben 
onun karde§i, dostu, amcas1 oglu ve varisiyim. Ona benden daha lay1k 
kim· vard1r? 

Allah Teala : 
, '«Allah'm i~nf olmad1k~a hit; bir kimseye olmek yoktur.» buyuruyor. 

Tefsir, C, IV,- F. 87 
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Herkes ancak Allah'm kaderi ile ve Allah'm kendisi ic;in koymu§ ol
dugu siireyi doldurduktan sonra oliir. Bunun ic;indir ki: «Bir omiirlii
nun c;ok ya§amas1 ve omriiniin azalmas1 ancak kitabtadir.» (Fatlr, 11). 

«O'dur sizi bir ~amurdan yaratan. Sonra size bir ecel ta'yin eden. 
Bir qe O'nun katmda belli bir ecel vard1r.» (En'am; 2) ayetlerinde de 
gec;tigi iizere Allah Teala burada da <<0, va'desiyle yazlll111§ bir yaz1d1r.>> 
buyuruyor. 

Bu ayette (muharebeden) korkanlar cesaretlendirilmekte ve harbe 
te§vik edilmektedir. Zira gerek atllganllk gerekse harbden geri durmak 
omru· ne k1saltlr ne de uzatlr. 

Nitekim ibn Ebu Hatim diyor: Bize Abbas ibn Yezid ... Habib . 
ibn Suhban'dan rivayet etti ki, o §6yle nakletmi§ : Miisliimanlardan 
birisi -ki Hucr ibn Adiyy'dir- Dicle nehrini kastederek : (Kar§Imiz
daki) §U dii§mana ula§maruza §U bir damlac1k su mu engel qluyor? 
«Allah'm izni olmad1kc;a hic;bir kimseye olmek yoktur. 0 va'desiyle ya
zilmi§ bir yaz1d1r.» dedi ve atm1 Dicle'ye siirdii. 0 atlru siiriince diger
leri de atlanru siirdiiler. Dii§man onlan goriince: Bunlar deli, dediler 
ve kac;tllar. 

Allah Teala : 
«Kim diinya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahi

ret nimetini dilerse buna da ondan veririz.» buyuruyor. Ameli sadece 
diinya ic;in olan ki§i, diinya (malmdan) Allah'm kendisi ic;in takdir 
buyurdugu kadarm1 elde eder. 0 kimse ic;in artlk ahiretten bir nasib 
yoktur. Kim de ameliyle. ahi~et hayatm1 kastederse Allah diinyada ona 
nimet verdigi gibi, ahiretten istedigini de ona verir. 

Nitekil(l §U ayet-i kerime'lerde de aym hUSUs bahis konusu edilmek
tedir: 

«Kim ahiret kazancm1 isterse onun kazancnu artmnz. Kim d~ diin
ya kanm isterse ona da bundan veririz. Ahirette ise onun (ba§kaca) 
hic;bir nasibi yoktur.» (~uri, 20) 

· «Kim gec;ici diinyay1 isterse, onun ic;in oradan diledigimiz kadar, 
diledigimiz kimseye hemeh veririz. Sonra onun igin cehennemi haZirla
nz. Kotiilenmi§ ve kovulmu§ olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse 
ve onun ic;in inanml§ olarak gerekli c;abaJI gosterirse i§te onlann c;a
balari §iikre degerdir.J> (isra, 18- 19) 

Ve §iikredenleri, §iikiirlerine ve amellerine gore, diinyada ve ahi
rette rahmetimizle, nimetimizle miikifatlandmnz. 

Sonra Allah Teala, Uhud giinii ba§lanna gelenlerden dolaJI miis-
liimanlan teselli mahiyetinde olmak iizere: . 

«Nice peygamber, beraberinde Rabba kul .olanlardan bir c;o~u bu
lundugu halde sava§tllar . .. » buyuruyor. 

. Bunun anlammm; nice peygamberler oldiiriildii, ashabmdan ve 
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Rabba kul ol~nlardan da bir <;ogu Oldiirilldii, §eklinde oldugu soylenil~ 
mi§tir. ibn Cerir de bunu tercih ederek der ki : 

.Ayetteki ( J_:;li J kelimesini ( j.:i ) okuyanlar §6yle diyorlar : 
Bu ayette peygamberin ve beraberinde Rabba kul olanlarm bazl

smm oldiiriildiigii kasdediliyor, tamarru degil. Boylece arkada kalan ve 
oldiiriilmeyen · kullardan zay1fllk ve gev§eklik de · kabul edHmemi§ olu-
yor. . 

ibn Cerir devamla; 
( J_:;li . ) §eklinde okuyanlar; bu okuyu§u tercih etmelerini §oyle 

a<;Iklarlar : Eger vuru§IDU§ ( J_:;li ) degil de oldiiriilmii§ ( j.:i ) ol
salardl; ayetin devammdaki ((yllrnadilar, boyun egmediler» ktSffilmn 
izah1 miimkiin oima~d1. <;iinkii oldiiriildiikten sonra <<yllmamak ve bo
yun egmemek» le nitelenmeleri miiinkiin olmazd1, derler. 

ibn Cerir, ( j.:i ) §eklinde okuyanlarm gorii§iinii tercih eder : 
<;iinkii Allah Teala bu ve bundan onceki ayet-i kerime'de Uhud 

giinii bozguna ugrayarak vuru§mayi b1rakan ya da «Muhammed 
oldiiriildii» diye -bag1ran sese kulak verenleri km1yor. Vuru§mayi terke
derek ka<;tlklarmdan dolayl kendile~ini aYJplayarak : «~imdi 0 oliir, 
ya da oldiiriiliirse .. ·'' Ey mii'minler, siz dininizi terkederek (dinden · 
«;lkarak) . gerisin geriye mi doneceksiniz? buyuruyor . 

.Ayetin; nice peygamberler vard1 ki, oniinde asha.bmdan bir<;oklan 
oldiiriildii, - §eklinde oldugu da soylenmi§tir. . 

:ibn ishak, Siret'inde daha degi§ik bir yorum getirerek §6yle der : 
Yanmda cemaatl (ashab1) oldugu halde nice peygamberler oldii

riildii. · Fakat peygamberlerinin oldiiriilmesinden dolaYI ashab1 gev§e
medi, dii§mana zaYJfhklanm gostermedi. Allah ve din yolunda sava§ 
konusunda bu musibet onlan gev§etmedi, zaYJflatamadi, i§te sab1r bu
dur ve Allah Teala da ayet-i kerime'nin sonunda: ((Allah sabredenleri 
sever» buyurmaktad1r. Bu _ tevcihiyle ibn ishak ( .,.;s ,;;~.; u.. _ ) 

k1Sm1m hal yapmaktad1r. Siiheyli bu gorii§ii desteklemektedir ki : uBa§
larma gelenlerden dolay1 yilmadllar, boyun · egmediler.» k1smmm da 
delaletiyle bu gorii§ a<;Ikhk kazanabilir. Bu a<;Iklamay1 el-Emevi de 
Megazi'sinde Muhammed ibn ibrahim'in kitabmdan naklen zikretmi§ 
olup bir ba§kasi bu ac;1klamayi .yapmarni§tlr. 

Baz1lan a yeti ( ..r.:s ,;; _r--1 J ~ J_:;li ) §eklinde okumU§lardlr. 
Siifyan es-Sevri, ibn Mes'ud'dan rivayetle, o «Rabba . kul olanlar

dan bir <;ogu» ktsmmi «Binlerlen diye tefsir etmi§tir. 
ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, ikrime, Hasan, Katade, Siid

di, Rebi' ve At~ el-Horasani ( w.r-~J ) kelimesini, kalabahk insan 
topluluklan; §eklinde agiklaml§lardir. 

Abd,iirrezzak ... Hasan'dan rivayetle .)_r-~J ) kelimesini «alim-
ler» olarak yorumlami§lardir. Abdiirrezzak; bunlarm, sab1rh, iyi ve 

I 
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miittaki alimler oldugunu da kaydeder. ibn Cerir Basrali nahiv bilgin
lerinden ( 10 ~ .)1 ) kelimesinin Rabba ibadet, edenler oldugunu hi
kaye eder. 

ibn Cerir de~ ki; baz1 KUfeli_ bilginler bu · yorumu kabul etmeyip 
eger boyle olsayd1 kelimenin ( ·0 ~ ) 1 ) olmas1 gerekirdi. . 

ibn Zeyd ( 0 ~.) ) un tebea ve halk, ( 0 ~"-!.) ) un ise vaU 
ve idareciler oldugunu s6yler. 

«Allah yolunda ba§larma gelenlerden dolay1 -Katade ve Rebi' ibn 
Enes'e gore; peygamberlerinin oldiirftlmesinden dolaYI-:- Yilmadllar, 
boyun e~ediler)) Dinlerini birakmadilar, basiretle hareket .-ettiler, AI- · 
lah'a kavu§uncaya kadar da peygamberleri ne i~in sava§tiysa aym gaye 
i~in sava§maya devam ettiler. 

ibn Abbas ( I yl£...1 ) kelimesini; boyun egmediler, §eklinde a~Ik
larken, Siiddi ve ibn Zeyd dii§man kar§ISmda hakir, zelil ve zaytf olma- . 
d1lar, diye a~Iklami§tlr. Muhammed ibn ishak, Katade ve Siiddi ise; 
Peygamberleri oldiiriildiigii zaman bOyle olmadllar, §eklinde a~Ikla

ffil§tlr. 
Allah sabredenleri sever. Sadece: Ey Rabb1m1z giinahlanm1z1 ve 

i§imizdeki israf1rmz1 bagi§la, sebat1rmz1 artrr. Kafirler giiruhuna kar§I 
bize yardlm et, onlar hakkmdaki adaletin ve siinnetin zaten boyledir, 
diyorlardL Bu yiizden Allah onlara diinya nimeti olan yard1rmm, za
feri ve giizel neticeyi ahiret nimetini de fazlas1yla verdi ve Allah ihsan 
edenleri sever. 
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149 - Ey iman edenler, kiifredenlere uyarsaniZ; ok
c;elerinizin iistiinden sizi geri c;evirirler de hiisrAna ugra
yanlardan olursunuz. 

150 - Halbuki Mevlan1z Allah'trr. Ve 0, yardrmcila
nn en hayirhsidir. 

151 - · Hakk:mda hie; bir deli! indirilmedigi ~eyi A1-
lah' a. ~ tuttuklanndan dolay1 killredenlerin kalblerine 
korku salacag1z. Onlarm varacag1 yer ate~tir. N e kotiidiir 
o zalimlerin varacag1 yer! 

152 - GerQekten Allah'1n si:~e olan va'di dogru <;Ikti; 
O'nun izni ile kAfirleri qQgruyordunuz ki, ic;inizden diin
yayi isteyenler ve ahireti isteyenler bulundugundan sev
diginiz zaferi size gosterdikten sonra; .ba~ ·kaldirdigmiz, 
verilen emir hakk1nda c;eki~tiginiz ve yildi~niz zaman, 
imtihan etmek ic;in Allah sizi maglubiyete ugratti. Bunun
la beraber sizi bagi~ladi. Allah mii'minlere lutufkardrr. 

153 - Hani siz kimseye bakmadan kac;ayordunuz. 
Peygamber de arkan1zdan c;ag1np duruyordu. Kaybettigi
nize ve ba~1n1za gelene iizillmeyesiniz ,diye Allah sizi ke
derden kedere ugratt1. Ve Allah, yaptrklartrnzdan haber-
dardrr. · 

Allah Teala bu ayetlerde mu'rnin kullanm, kafirlere ve munafik
lara uymaktan (itaat etmekten) sakmdmyor. Zira onlara uymak dun· 
ya ve ahirette helak olmaya sebeptir. Bunun i~in Aill:i.h Teala: 

«Ey· iman edenler, kufredenlere uyarsamz ok~elerinizin fistunden 
sizi geri ~evirirler de hfisrana ugrayanlardan olursunuz.» buyuruyor. 
Sonra da kendine uymalanm (itaat etmelerini) kendi dostlugu ile ye
tinip yalmz kendinden yard1m umarak tevekkUl etmelerini emrediyor 
ve; «Halbuki Mevlamz Allah'tir. Ve 0, yardimcilann en haylrllSldir» 
buyuruyor. 

Daha sonra Allah Teala; mu'min kullanna mujde veriyor ve du§
manlarmm kalblerine korku salacagm1 boylece mu'minlerden korka
cak!anm, mu'minlerin kar§ISmda onlarm hor ve hakir olacag1m bild~
riyor. Bunun nedeni; onlarm kufru ve Allah'a ortak ko§malandlr. Bu 
kadarla kurtulamlyacaklardir. Zira ahiret gfinu de azab onlan bekle
mektedir. 
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I 
cenab-1 Hak bu miijdeyi §6yle veriyor : «Hakkmda hi~ bir delil 

indirilmedigi §eyi, Allah'a e§ tuttuklanndan dolayr kiifredenleri.ll kalb
lerine korku salacag1z. Onlarm varacag1 yer ate§tir. Ne kottidtir o za
limlerin varacag1 yer.» 

Buhari ve MO.slim'in Cabir ibn Abdullah'tan rivayet ettikleri ha-_ 
diste RasUlullah (s.a.) §6yle buyurur : 

Bana, benden once hi9bir peygambere verilmeyen §U be§ §ey ve
rildi: Bir ayhk mesafeden korku ile desteklendim. Yerytizii benim i~in 
mescid ve temiz k1lmd1. Benim iimmetimden her kime namaz valcti 
ula§Irsa, o namazm1 k1lsm. :Sana ganimetler helal k1hnd1. Onceleri Pey
gamber ozellikle kendi kavmine gonderilirdi, ben jse biitiin ' insanhga 
gonderildim. Ve bana §efaat verildi. 

imam Ahmed diyor : Bize Muhammed :ibn Ebu Adiyy ... Ebu Uma
me'den rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu: Rabb1m beni 
peygamberlerden -:-Ya da timmetlerden- §U dart §ey ile tistiin k1ld1 : 
Biitiin insanlara gonderildim. Bana ve timm_etime yerytiziintin tamami -· 
temiz ve mescid k1lmd1. Ummetimden birisi nerede namaz vaktine ·eri
§irse oras1 onun i~in temizdir ve mesciddir. Bir ayllk yoldan dti§man
lanmm kalbine salman bir korku ile yard1m alundum. Ganimetler ba
na helal k1lmd1. 

Bu hadisi Tirmizi de rivayet edip; hasendir, sahihdir, demi§tir. 
( ... ..... ... .... ..... .... ) 
:imam Ahmed diyor: Bize Htiseyn ibn Muhammed .. . Ebu Mlisa'

dan rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu : Bana be§ §ey ve
rildi: 

Kirm1z1 ve siyah (derili biitiin insanlar) a gonderildim. Yerytizii 
bana temiz ve mescid kllmd1. Benden oflcekilere helal k1lmmad1gi hal
de bana ganimetler helal k1lmd1. Bir ayhk yoldan korku· ile yard1m 
alundum. Bana §efaat verildi. (Benden onceki) biittin peygam_berler 
§efaat istediler, ben ise onl! gizledim ve Allah'a ortak ko§madan Olen 
kimseler i<;in k1ld1m (§efaatim onlar iizerine olacaktlr.) 

Bu hadisi yalmz :imam Ahmed tahri<; etmi§tir. 
Avfi, :ibn Abbas'tan «Ktifredenlerin kalblerine korku salacag1z.» 

ayeti hakkmda rivayet ediyor ki; Allah, Ebu Siifyan'm kalbihe korku 
sald1 da Mekke'ye geri dondii. Rasulullah (s.a.) da §6yle buyurdular: 
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Ebu Siifyan sizden bir §ey elde etti ve geri yurduna dondii. Allah ise 
onun kalbine korku sald1. 

Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
Allah Teala buyuruyor;: 
«Gerc;ekten Allah'm size olan va'di dogru c;1ktl.» 
Bu ayet daha once ge9en; «Hani sen mii'minlere: indirilmi§ iic;bin 

melekle Rabbm1zm size yard1m etmesi yetmez mi diyordun. Evet, sab
reder sak1mrsamz ve onlar da hemen iizerinize gelirlerse, Rabbm1z size 
ni§anli be§bin melekle yanhm edecektir. i> (Al-i imran, 124- 125) aye
tindeki iki tefsirden birisine -ki meleklerin yard1ma gelmesi konusun
da idi- delil olarak gosterilir. Buna gore meleklerin yard1ma gelmesi 
Uhud giiniidiir. Zira : Uhud giiniinde dii§manlar 3000 sava§c;I olup, 
iki ordu kar§Ila§mCa giiniin ba§langiCmda zafer musliimanlarda idi. 
Ancak okc;ular Rasulullah (s.a.) m emrinin di§ma c;1kmca, baz1 sava§
c;Ilar da ba§ansiz kalmca Allah Teala'nm, sebat ve itaat §artlanria bagh 
olan va'di gecikti. Bunun ic;in Allah Teala: 

Gerc;ekten Allah'm size olan va'di, giiniin ba§langicmda dogru c;Ik
tl. O'nun izni ve slzi kafirlere galib k1lmas1 ile, onlan dogruyordunuz. 

Yildigimz -ibn Abba.;;'a gore burada yer alan ( J.,:.LII ) kelimesi kor
kakhktlr.- sonra ba§ kaldlrdigmiz ve okc;ularm yaptlgi gibi verilen 
emir hakkmda c;eki§tiginiz zaman sevdiginiz zaferi size gosterdikten 
sonra, dii§manlarm bozguna ugrad1g1m goriip te ganimet pe§ine dii§
inek suretiyle ic;inizden diinyayi isteyenler ve ahireti isteyenler bulun
dugundan; sizi, denemek ve imtihan etmek ic;in Allah bozguna ugratt1. 
Bununla beraber dii§manm say1s1 ve hazirllgi fazla, sizin ise hem sa
ymiz hem de hazirllgmiz az oldugundan, A.llah yine de sizi bagu~lad1. 

ibn Ciireyc <1Allah sizi bagi§ladi» ayetini; sizin kokiiniizii kazima
di, sizi tamam1yla yok etmedi, §eklinde tefsir eder. Muhammed ibn 
ishak da aym yorumu getirir. Her ikisini de ibn .cerir rivayet ediyor. 

((Allah mii'minlere ltitufkardir.» 
imam Ahmed diyor : Bize Siileyman ibn Davud'un ... ibn Abbas'

dan rivayetinde o §oyle dedi: Allah, Uhud giiniinde oldugu kadar (ba§
ka) bir yerde yard1m etmemi§tir. 

Biz bunu garibseyince de §Oyle nakletti : Sizin bunu garibsemeniz
le benim aramda Allah'm kitab1 hakemdir. Allah Uhud giinii hakkm
da: «Gerc;ekten Allah'm size olan va'di dogru c;1kt1. O'nun izni ile ka
firleri dogruyordunuz. -ibn Abbas'm dedigine gore : Onlan oldiiriiyor
dunuz- ki ic;inizde diinyayr isteyenler ve ahireti isteyenler bulundu
gundan sevdiginiz zaferi size gosterdikten sonra; ba§ kaldirdigimz, ve
rilen emir hakkmda c;eki§tiginiz ve. yildigmiz zaman, sizi imtihan et
mek ic;in Al1ah maglubiyete ugr'atti. Bununla beraber sizi bagi§ladl. 
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Allah mti'minlere lutufkardlr.» buyuruyor. Bu ayetle ok~ular ·kastedil
me'ktedir. §oyle ki : Rasulullah (s.a.) ok~ulan bir yere yerle§tirdi ve 
onlara; arkarmz1 koruyun. Bizim oldurtildugumfrzu de gorseniz, gam
met top.ladigimizl da gorseniz bize yard1ma gelnieyin, buyurdu. 

Ancak Rasulullah (s.a.) m yanmdakiler galib gelip mti§rik asker
Jeri yerlerinden atlnca, ok~ular toptan askerin i~ine dahp ganimet top
lamaya ba§ladllar ve RasUlullah (s.a.) m ashabmm saflan birbirine 
kan§tl. Onlar bu hal de -ra vi ellerinin parmaklanm birbirine ge~irdi
ganimete dalmi§ken, ok~ular bulunduklan gedigi a~1k b1rakt1klanridan 
dti§man athlan buradan Rasulullah (s.a.) m ashabma sald1rd1. (Mtis
ltimanlar) rasgele vuru§maya bR§ladl ve Mtisltimanlardan bir~ok ki§i 
§ehid oldu. Halbuki gunun ba§mda Rasul-i Ekrem ve ashab1 galib idi, 
mti§riklerin sancaktarlarmdan yedi ya da dokuzu oldtirtilmti§ ve mtis
ltimanlar daga dogru dolanmi§lar fakat -ula§may1 arzulad1klan yere; 
magaraya u~a§amami§lardl. Mihras'm altmdaydllar ki §eytan: 

Muhammed oldilrtildti, diye bag1rd1. Dogru olup olmad1~nda bile 
§Uphe edilmedi. Biz bunun dogrulugunda §Uphe bile etmez iken, Ra
sulullah sa'deyn'den gortindti. O'nu ytirtiyti§tinden tamml§tlk. 

Ravi anlatmaya devam ediyor: 0 kadar sevindik ki, ba§1m1za ge.:. 
lenler sanki hi~ olmami§tl. Rasulullah (s.a.) bize dogru ~1ktl, §Oyle di
yordu: Allah RasUlfi.'ntin ytiztinti kana bulayan kavme Allah'm ofkesi 
§iddetli oldu. 

Ba§ka bir kerresinde de §Oyle diyordu : Allah'1m, elbette onlar bize 
tisttin gelemeyecekler ve bize ulR§amiyacaklar. 

Rasulullah (orada) bir sure kald1. Bir de bakt1k ki Ebu Stifyan· 
dagm a§ag1 tarafmdan bagmyor: Yticel (Ey) Htibel -iki kere-- (ilah
lanm kastediyor.) ibn Ebu Keb§e nerede? ibn Ebu Kuhafe nerede? ibn 
el-Hattab nerede? · 

Orner: Ey Allah'm Rasulti cevap vermeyeyim mi? dedi. RasUlullah 
(s.a.); evet, cevap .ver, buyurdu. 

Ebu Stifyan : Yticel ey Htibel! deyince, Orner; Allah daha yticedir, 
diye cevap verdi. Ebu Stifyan; evet dedi, cevab1 dogru ~1kt1, b1rak onu, 
diye kar§Illk verdi. (Ebu Stifyan Uhud sava§ma ~1kacag1 zaman bir oka -
ccevet)) digerine cchayir» yazd1, Htibel'in yanmda oku ~ektiginde ccevet>> 
~Ikmi§tl. Bkz. ibn el-Esir, en-Nihaye fi Garib'il-Hadis, IV, 158) 

ibn Ebu Keb§e nerede? ibn Ebu Kuhafe nerede? ibn el-Hattab 
nerede? diye tekrarlad1. 

Hz. Orner: i§te §U Allah'm Rasulti, §U Ebubekir, ben de Omer'im; 
kar§1hgm1 verdi. 

Ebu Stifyan'm: Bugtin Bedir guntine kar§Ihktlr, gtinler nobet Ue
dir, harb de bazan lehte bazan aleyhtedir, demesine kar§Ihk olarak Hz. 
Orner; ama e§it degiliz, bizim oltilerimiz cennette, si:zinkiler cehennem-
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de, dedi. Ebu Siifyan son olarak §oyle dedi: Bu, sizin iddiamz. Oyle ol
saydl eger biz kaybeder ve hiisranda olurduk. Oliilerinize i§kence edil
digini goreceksiniz. Ama bu, biiyiiklerimizin gorii§U. ile yap1lm1§ de
gildir. -8onra cahiliyet hamiyeti ile ilave etti- Fakat oyle bile olsa 
biz, bunu kerih gormezdik. 

Bu hadis ve sevkedili§i garibdir. ibn Abbas'm miirsellerindendir. 
Qiinkii 0, Uhud'da bulunmami§tlr. Babas1 da oyle. 

Hadisi Hakim MU.Stedrek'inde, ibn Ebu Hatim, Beyhaki, Delailii'n
Niibiivve'sinde tahri~ etmi§tir. Hadisin baz1 k1Sunlar1 Sahih'lerde ve 
ba§ka kitaplarda da yer almaktad1r. 

imam Ahmed diyor: Bize Affan ... ibn Mes'ud'dan rivayet etti ki; 
o ~yle demi§: Uhud giinii mfisliiman kadmlar da ordunun arkasmda 
yer almi§lardi ve mii§riklerin yaralllarmm i§lerini bitiriyor (yani on
Ian da kadmlar oldiiriiyor)lardl. Yemin etsem dogru olur .ki, o giin 
bizden diinyay1 arzulayan hi~ ~e yoktu. (0 giin) Allah Teala: «i~i
nizden diinY!!-Yl isteyenler ve ahireti isteyenler bulundugundan ... Sizi 
imtihan etmek i~in Allah maglu'biyete ugrattl.» ayetini indirdi. Ra
sulullah (s.a.) m asoobl muhalefet edip, emrini yerine getirmeyince; 
ikisi Kuren'ten, yedisi ansardan olmak iizere Rasulullah (s.a.) dokuz 
ki§inin ismini ayn ayn zikretti. Bunlan cennetle miijdeledi, kendisi de 
onuncudur. Mii§rikler bulunduklan yere yakla§mca Rasul-i Ekrem: 

Bizden onlan uzakla§tlrana Allah rahmet etsin, buyurdular. An-, 
sardan bir adam kalktl, §ehid edilinceye kadar VUru§tU. (Mii§rikler yi
ne) yakla§mca: Bizden onlan uzakla§tlrana Allah rahmet etsin, bu
yurdular. Yedi ki§i oldiiriiliinceye kadar Rasulullah bOyle soylemeye 
devam buyurdular. Sonunda arkada§larma; ashabrm1za aCimadik, bu- · 
yurdu. 

Sonra Ebu Siifyan geldi ve; yiicel ey Hiibel, dedi. Rasulullah (s.a.); 
Allah en yiicedir, deyin, buyurdular. Ashab1 da; Allah en yiicedir, de
diler. Ebu Siifyan: Bizim Uzza'm1z var, sizin yok, dedi. Rasulullah 
(s.a.) : Allah bizim dostumuz; kafirlerin dostu yok, deyiniz, buyurdu
lar. Ebu Siifyan; bugiin Bedir giiniine bir kar§Illktir. Bir giin aleyhimi.: 
ze ise bir giin de lehimizedir. Bir giin iiziiliirsek bir giin de · seviniriz. 
Hanzala'ya kar§Illk Hanzala; falana kar§l falan, falana kar§Ihk falan, 
dedi. Rasulu1lah (s.a.); ama e§it degiliz: Bizim oliilerimiz diri olup 
nz1klamyorlar, sizinkilerse cehennemde azab goriiyor, buyurqular. Ebu 
Siifyan: Kavmimde i§kence (yap1lanlar) olmu§tur. Herne kadar bi
zimle isti§are etmeden yaprm§larsa da ben emretmesem bile yasakla
mazdlm. Sevmesem bile nefrette gormezdim, ne ho§lamrd1m ne de hO§
lanmazdlm. 

ibn Mes'ud diyor : Bir de baktllar ·Hz. Hamza'mn karn1 de§ilmi§ 
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ve Hind onun cigerini alarak ~ignemi§ ama yiyememi§. RasUI-i Ekrem; 
bir §ey yiyebilmi§ mi? diye sordu. 

Hayir, dediler. Bunun uzerine : Allah Hamza'mn hi~bir yerini ce
henneme koyacak degildir, ouyurdular. 

ibn Mes'ud anlatmaya devam ediyor: Allah Rasulu (s.a.) Ham
za'yi yere koydu ve cenaze namaz1m kild1rd1. Ansardan 'bir §ehid ge-

. tirilip Hamza'mn yanma koyuldu. Rasulullah onun uzerine de cenaze 
namaz1 kildirdl. Ansari kaldmldi ve Hamza yerinde b1rakild1. Sonra bir 
§ehid daha getirilip Ham~a'mn yanma konuldu ve cenaze namaz1 kl
lmdl. 0 da kaldmhp Hamza yine b1rakild1. Boylece o gun Hz. Ham
za'nm uzerine yetmi§ kere cenaze nainaz1 kll~nd1. 

Bu hadisi de sadece imam Ahmed tahri~ etmi§tir. 
Buhari rivayet ediyor : Bize Ubeydullah ibn Musa ... Berra'dan ri

vayet etti ki o §Oyle demi§tir: 0 gun mu§riklerle kar§Ila§tlk. Rasul-i 
Ekrem ok~ulardan bir orduyu yerle§tirdi ve ba§larma Abdullah ibn Cu
beyr'i emir ta'yin etti. Onlara §6yle emir verdi: Yerinizden aynlmayin. 
Biz onlara galib gelsek bile yerinizi terketmeyin. Aksine onlar bize ga
lebe ~alarsa da yardiffilmiza gelmeyin. 

(Mu§riklerle) kar§Ila§tlk onlar ka~tllar. Kadmlar dahi daga dogru 
ko§maya ba§ladilar. Pa~alanm s1vam1§lar halhalleri gorunuyordu. Bu
nun uzerine ok~ular; ganirr.ete ko§un ganimete, diyorlard1. 

(Ok~ularm reisi) Abdullah: Rasulullah, yerinizden aynlm1yacak ... 
s1mz diye bizden soz ald1. dediyse de onu dinlemediler. Sonunda i§ ter
s~ne dondu ve yetmi§ §ehid verdiler. 

Ebu Sufyan gorfindti ve: Kavmin i~inde Muhammed var m1? 
diye sordu. Rasul-i Ekrem: Cevab vermeyiniz, buyurdular. 0, tekrar: 
i~inizde ibn Ebu Kuhafe var m1? diye sordu. Rasul-i Ekrem: Cevab 
vermeyiniz, buyurdular. 0, yine : i~inizde ibn el-Hattab var m1? diye 
sordu. Cevab gelmeyince de: Demek ki bunlann hepsi olmu§; sag ol
salar cevap verirlerdi, dedi. Bunun uzerine Orner kendini tutamay1p: · 
Yalan soyledin ey Allah'm du§mam, Allah seni uzmek uzere onlar1 sag 
b1rakti, diye cevab verdi. Ebu SUfyan: Yucel ey Rubel, deyince Rasul-i 
Ekrem: Cevab veriniz, buyurdular. Ashab: Ne diyelim? diye sorunca; 
Rasuluilah: Allah en yucedir, deyiniz buyurdular. Ebu Sufyan: Bizim 
Uzza'm1z var; sizin ise yok, dedi. RaSulullah : Cevab veriniz, buyurdu
lar. Ashab yine: Ne diyelim? diye sordular. Efendimiz: Allah bizim 
dostumuz, sizin ise dostunuz yak, deyiniz buyurdular. Ebu Sufyan: 
Bugun Bedir gunune bir kar§Ihktlr. Harb sirayladir, 61Ulerinize i§ken-. 
ce yapild1gm1 goreceksiniz. Bunu ben emretmedim ama uzUlmedim de, 
~i. . 

Hadisi bu §ekliyle sadece Buhad tahri~ etmi§tir ve ilerde dahi geni§ 
olarak gelecektir. 
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Yine Buhari diyor ki: Bize Ubeydullah ibn Said'in Ai§e · (r.a.) den 
rivayetinde o §6yle dedi: Uhud giinii mii§rikler bozguna ugrami§tl. ib
lis bag1rd1; ey Allah'm kullan, digerleriniz (nerede?) : <;ocuklan geri 
dondii. Onlar ve digerleri vuru§maya giri§tiler. Huzeyfe (etrafma) ba-

. km1rken birden babas1 Yeman'1 gordii ve, ey Allah'm kullan, babam, 
babam, diye seslendi. Vallahi (hemEim) ba§ma ii§ii§erek onu oldiirdiiler. 

Huzeyfe; Allah, sizi bagi§lasm, dedi. Ravi Urve der ki: Vallahi, 
1liinceye kadar Huzeyfe hay1rda devam etmi§tir. Oliinceye kadar Hu
zeyfe'nin hay1rdan nasibi ol:rrm§tur. 

Muhammed ibn ishak aniatiyor: Bize Yahya ibn Abbad .. . Ziibeyr 
ibn Avvam'dan rivayet etti ki o §6yle dedi: Vallahi gordiim ki Hind 
ve arkada§lan pagalanru sivami§lar halhalleri goziikiir halde az veya 
gok bir §ey alamadan kag1yorlard1. Okgular bizim, mii§rikleri yerinden 

. attigimizl goriince, askere dogru geldiler. Onlar da ganimet toplamak 
istiyorlardl. Ama boylece arkam1z1 (mii§rik) atlllanna agmi§ oldular. 
Onlar da arkam1zdan sald1rd1lar. Bu esnada birisi; Muhammed Oldiiriil
dii, diye bag1rd1. Biz dondiik, mii§riklerin ,sancaktarlanm Oldiirdiik. 
Bizimle beraber topluluk ta geri gekildi ve artik kimse sa:ncaga yakla
§amadl. 

Muhammed ibn ishak anlatmaya devam ediyor : Mii§riklerin san
cagi yere dii§mii§ duruyordu ki Amre bint Alkame el-Harisiyye onu 
y~e6~ald1 ve Ku_rey§'e verdi. Onlar da hemen sanca~n etra.fmda top
lamverdiler. 

Siiddi... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet ediyor ki o, §Oyle de
mi§: Zannetmiyorum ki Rasulullah (s.a.) m ashabmdan diinyay1 is
teyen olsun. Uhud giinii Allah Teala bizim hakk1nnzda : «iginizden 
diinyayi istiyenler ve ahireti isteyenler bulundugundan .. . » ayetini in
dirdi. 

Ba§ka bir §ekliyle bu hadis ibn Mes'ud'dan, Abdurrahman ibn Avf' 
dan ve Ebu Talha'dan da rivayet edilmi§ olup bunlan ibn Merduyeh 
tefsirinde zikretmi§tir. 

«l:?izi imtihan etmek igin Allah (sizi) maglubiyete ugratti.» ayeti 
hakkmda ibn ishak §6yle dedi : 

Adiyy ibn Neccar ogullarmdan Kas1m ibn Abdurrahman anlatiyor: 
Enes ibn Malik'in amcas1 Enes ibn en-Nadr ellerindeki (silahlari) 

birakmi§ olan ansar ve muhacirler arasmdaki Orner ibn el-Hattab ile 
Talha ibn Ubeydullah'm yamna vard1 ve onlara : Size ne oluyor? Nigin 
vuru§mayi b1raktm1z? diye sordu. Onlar: Rasulullah (s.a.) oldiiriildii, 
dediler. Enes: Ondan sonra ya§ayip da ne yapacaks1mz. Kalkm ve 
o'nun, ugrunda oldiigii §ey yolunda siz de oliin, dedi. (Mii§riklere dog
ru) ilerledi ve §ehid edilinceye kadar vuru§tu. 

Buhari diyor ki: Bize Hassan ibn Hassan'ui ... Enes ibn Malik'den 
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· rivayetine gore: amcas1 F.:nes ibn Nadr .Bedr harbine katllamami§tl ve 
§oyle demi§ti : 

Ey Allah'm Rasulu, mii§riklerle sava.§tlgm ilk gazadan uzakta 
bulundum. Eger Allah bana mii§riklerle sava.§mayi gosterirse; muhak
kak Allah; yapacag1m .§eyi (herkese) gooterecektir. 

Uhud gunu gelip te miislumanlar dag1hnca -ibn Nadr- §oyle 
dedi: Allah1m §Unlarm -arkada§lanm kasdediyordu- yapt1klanndan 
dolay1 beyan-1 i'tizar ederim. Onlarm da -mii§rikleri kasded~orC:ra-'
yaptiklanndan dolay1 sana s1gmmm. Sonra ilerledi. Bu s1rada Sa'd 
ibn Muaz onunla kar§Ila§tl. 0; ey Sa'd ibn Muaz cermet (i arzuluyo
rum) ve Nadr'm rabbma yemin ederim ki, ben Uhud'da cennetin ko
kusunu buluyorum, dedi. Sa'd ibn Muaz dedi ki : Ey Allah'm Rasulu, 
onun yaptlklanna gu~ yetiremedim. Enes d~r ki: Biz onu oldiiriilmii§ 
olarak buldugumuzda onun bedeninde kill~ darbesi, nnzrak vurmas1 ve 
ok isabet etmi§ seksen §U kadar yara bulduk. Mii§rikler ona oylesine 
i§kence yapinl§lardi ki onu kimse tamyamadi da yalmzca k1z karde§i 
parmaklarmm ucu sayesinde tamyabildi. Enes ibn Malik der ki : Biz 
§U ayetin o ve benzerleri hakkmda nazi! oldugunu goruyor veya: sam
yorduk : «Mti'niinlerden oyle erler vardir ki onlar; _ Allah'a verdikleri 
soze sad1k kald1Iar .. . » (Ahzab, 23) 

Laf1z Buhari'nindir. Miislim ise bu hadisi Sabit kanahyla Enes'den 
fi,vayet etmi§tir. 

Buhari rivayet ediyor, bize Abdan ... Osman ibn Mevheb'den riva
yet etti ki o §oyle dedi : 

Bir adam_ Beytullah'I haccetmeye geldi ve oturma:kta olan bir 
grup gorerek sordu : Bu oturanlar kimlerdir? Bunlar, Kurey§tir, dedi
ler. (Bunlann) §eyhi kimdir? diye sordu. ibn Omer'dir, dediler. 

O'na geldi ve §Oyle konu§tu: Sana bir §ey soracag1m bana haber 
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ver, bu Beyt'in haramhg1 adl.na soyle; Osman ibn Affan'm Uhud gunu 
ka~tlgm1 biliyor musun? dedi. ibn Orner; evet, dedi. 0 adam; Bedir'e 
katllmad1gm1 biliyor musun? diye sordu. ibn Orner; evet, dedi. Ada
nun; Biyatu'r-R1dvan'dan geri kahp ona da katllmadigmi biliyor mu~ 
sun? demesi uzerine Abdullah ibn Orner; evet, diye cevab verdi. 

Adam, Allahu ekber dedi, ibn Orner; gel, dedi; sana, sordugun §ey
leri haber verip a~1klayayim : 

Uhud'dan ka~nn§tlr (diyorsun.) Ben §ehadet ederim ki, Allah bun
dan dolaYl onu affettL Bedir'de bulunmann§tlr. Zira Rasulullah'm k1z1 
ile evliydi ve han1m1 hastayd1. Rasulullah (s.a.) kendisine; senin i!;in 
Bedir'e kat1lan bir adamm ecri (sevab1) ve pay1 varq1r, buyurmu§lar
dlr. Biy'atu'r-R1dvan'da bulunmamasma gelince : ~yet Mekke vadi
sinde ondan daha izzetli birisi olayd1,· RasUlullah (s.a.) onu Mekke'ye 
gonderirdi. Nitekim Rasul-i Ekrem Mekke'ye Osman'1 gonderdi ve Biy'at 
da, Mekke'ye gittikten sonra yap1ldl. Rasulullah (s.a.) biy'at esn¥m
da sag eliyle diger elini tutarak; bu Osman'm elidir, buyurmu§lardir. 
Haydi §imdi mutmain olarak git, dedi. 

Hadisi Buhari ba§ka bir §ekilde yine ... Osman ibn Abdullah ibn 
Mevheb'den rivayet etmi§tir. 

Hani siz; korkunuzdan kimseye bakmadan daga · dogru k~Iyor
dunuz. Peygamberi arkamzda b1raknn§tm1z da, sizi arkamzdan;· du§
mandan ka~maYl b1rak1p donerek tekrar hucum etmeye cagmp duru
yordu. 

Suddi aniat1yor : 
Uhud giinu mii§rikler mtisltimanl~ra ag1r basmca, muslumanlar 

bozguna ugrami§; baz1lar1 Medine'ye kadar gelirken, baz1lan da daga 
dogru gidip orada Qjr kayanui tizerinde durmu§lardl. Rasulullah (s.a.) 
ashab1m cagumaya ba§laml§tl: Bana gelin ey Allah'm kullar1, bana 
gelin ey Allah'm kullar1. 

i§te Allah Teala onlann daga (;Ikmalarmi ve Rasul-qllah (s.a.) m 
kendilerini ~ag1rmas1m zikrederek : 

«Hani siz }{imseye ba.klnadan k~1yordunuz, Peygamber de arka
mzdan cagmp duruyordu.» buyl.&!Uyor. 

Aym §eyleri tbn Abbas, Katade, Rebi' ve ibn ZeY.d de soylemek
tedir. 

( ........................ ) 
ima.m Ahmed'in rivayet ettigi hadise gore; Rasulullah (s.a.) (Uhud 

giinu) ashabmdim sadece oniki ki§i ile birlikte ya.Imz kalml§tl. imam 
Ahmed §oyle rivayet eder: Bize Hasan ibn Mus4 ... Bera ibn Azib'den 
nakletti ki o §Oyle demi§: Uhud giinu RasUlullap (s.a.) ok(;ulann ba
§ma --ki elli ki§i idiler-· Abdullah ibn Cubeyr'i koydu ve onlara; ben, 
size haber gonderJnceye kadar yerinizden ayrllmaYln. Bizim yenildigi-
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mizi gorseniz bile, ben size haber gonderinceye kadar yerinizi terketme
. yin, Bizim, dti§mana galip gelerek onlan gignedigimizi (ezip gegtigi
mizi) gorseniz dahi, 'ben haber gondermedikge yerinizden aynlmaym, 
buyurdular. 

Bera anlatmaya devam ediyor : 
Mtislumanlar, mti§rikleri bozguna ugratt1. Allah'a yemin olsun ki, 

kadmlan gordfun; ·daga dogru ko§uyorlardr, eteklerini toplamr§lar, bal
drrlan ve halhalleri gotiintiyordu. 

Abdullah'm arkada§lan; ganimet, ey topluluk, ganimete (ko§un) 
· arkada§lanmz galib geldi, ne bekliyorsunuz? dediler. Abd,ullah ibn Cu
beyr: Rasillullah (s.a.) m size ne emrettigini unuttunuz mu? dediyse 
de; Vallahi biz de digerlerinin yamna gidecegiz ve ganimet topllya.., 
ca~z, dediler. Yerlerinden. aynlmca da i§ler tersine dondu ve bozguna 
ugradrlar. i§te Rasulul1ah (s.a.) m arka:Ianndan gagrrdrgr kimseler bun
lardrr. Rasill-i Ekrem'in yanmda oniki ki§iden ba§ka kimse kalmamr§tL 
Ve yetmi§ §ehid vermi§lerdi. Halbuki mti§riklerin Bedir'de kaybr 140 
ki§i idi. 70 esir ve 70 olti . . 

Ebu Stifyan ti~ ke~e: Kavmin ic;inde Muhammed var rm? diye ba
grrdl. Rasulullah cevab vermemelerini buyurdu. Sonra iki§er kere de: 
Kavmin iginde ibn Ebu Kuhafe var mr? _ 

K~vmin igirtde ibn el-Hattab var mr? diye seslendi._ (Cevap alarria
ymca) arkada§l:anna dontip: (Demek ki) bunlar Oldtirtilmti§. Onlar da 
size yeter, dedi. Orner kendine hakim olamadr ve: Allah'a yemin ol
sun ki, yalan soyledin ey Allah'm dti§mam. Saydrklannm hepsi sag
drr. Kalan da seni uzecektir, dedi. 

Ebu Sufyan: Bugun Bedir gtinune bir kar§rhktrr, harp srrayladrr. 
Siz (Oltilerinize} i§kence yaprldrgrm goreceksiniz. Bunu ben emretme
dim ama uztilmedim de, dedi. Sonra §6yle konu§tu : Yucel ey Hubel, 
yticel ey Htibel! 

Rasulullah (s.a.); cevab vermeyecek misiniz? buyurdular. Ashab; 
ey Allah'm Rasulu, ne diyelim? diye sordular. Allah Rasillti; Allah en 

. yuceQ.ir, deyiniz, buyurdular. 
Ebu Stifyan: Bizim Uzza'mrz var; sizin ise yok, dedi. Rasul-i Ek

rem; cevab vermiyecek misiniz? buyurdular. Ashab yine; ey Allah'm 
Rasulu ne diyelim? diye sordular. 0 da; Allah bizim dostumuzdur. Sizin 
ise dostunuz yok, deyiniz, buyurdular. 

Bunu Buhari, Ztiheyr ibn Muaviye hadisinden ve muhtasar ola
rak, israil hadisinden ve Ebu ishak'tan da geni§ olarak -daha once 
gegtigi uzere- rivayet etmi§tir. 

Beyhaki, Delailti'n-nubuvve'sinde imare ibn Gaziyye tarikiyle ... 
Cabir'den rivayet ediyor ki o, §oyle demi§: . 

Mtislumanlar, Uhud gunu bozguna ugrayarak Rasulqllah (s.a.) m 
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yanmdan dagild1Iar. Yamnda-sadece ansardan onbir ki§i ve Talha ibn 
Ubeydullah oldugu halde RasUI-i Ekrem daga dogru g1kmaya ba§la
IDl§tl ki, arkalarmdan mu§rikler yeti§tiler. Rasul-i Ekrem; bunlara kar§l 
~1kacak (bunlarla vuru§acak) birisi yok mu? buyurdular. Talha; ben 
vanm ey Allah'm Rasulu, dedi. Efendimiz; senden ba§ka birisi ey 
Talha, buyurdular. Ansardan bir adam; ben vanm, ey Allah'm Rasulu, 
dedi ve onlarla garpi§tl. Rasulullah (s.a.) ve yamnda kalanlar daga glk
maya devam ettiler, sonra ansardan olan zat §ehid oldu ve yeniden 
mli§rikler yeti§tiler. Rasulullah (s.a.); bunlara kar§l g1kacak birisi yok 
mu? buyurdular. Talha yine; ben vanm, ey Allah'm RasuiU, dedi. Ra
swullah yine aym §eyleri soyledi. Ansardan bir adam: 

Ben var1m, ey Allah'm Rasulu, dedi ve garpi§maya ba§ladl. Rasu
lullah ve (kalan) asha.b1 tepeye g1kmaya devam ettiler. 0 da §ehid oldu 
ve mii§rikler yeniden onlara yeti§tiler. Ra.Sulullah tekrar aym soruyu 
sordu. Talha hemen atllarak ayru §eyi soyledi ve Rasulullah onu bun
dan al1koydu, ansardan ba§ka birine izin verdi ve 6 da vuru§arak §ehid 
oldu. Bu, boylece. Rasul-i Ekrem'in yamnda sadece Talha kalmcaya 
kadar devam etti. Nihayet mii§rikler tekrar onlara yeti§ince Rasul-i 
Ekrem; bunlara kim kar§l g1kacak? buyurdular. Talha; ben, dedi ve 
kendisinden oncekiler gibi o da vuru§tu, parmaklan yaraland1. Yara
lanmca «Has! (beklemedigi bir §eyle; ate§ darbe vs. gibi bir §eyle kar
§ll~an ki§inin <;1kard1g1 bir ses) » dedi. Rasulullah (s.a.); Bismillah 
desen ve Allah'm ismini ansaydm insanlar san:a bakakallrken melek
ler seni goge kaldmrlardl, buyurdu. Bilahere Rasulullah (s.a.) ashabi
mn toplu bulundugu yere ula§tl. 

Buhari, Ebu Bekr :ibn Ebu ~eybe kanallyla ... Kays :ibn Ebu Ha
zim'den rivayet ediyor: 0 §6yle dedi: Uhud gunu Talha'nm elinin ya
ralandigim gordum (yarall) eliyle Rasulullah (s.a.) 1 koruyordu. 

Buhari ve Muslim' de, Mu'temer ibn Siileyman kanahyla... Ebu 
Osman en-Nehdi, Talha ibn Ubeydullah ve Sa'd'dan rivayetle §6yle 
der: RasU.l1Jllah (s.a.) m muharebe ettigi gunlerden bi:rinde; -Uhud 
gununu kastediyor-- yanmda Talha :ibn Ubeydullah ve Sa'd'dan ba§ka 
kimse kalmarm§tl. · · · 

Hammad Ibn Seleme rivayet ediyor : ... Enes ibn Malik' den nakle
dildigine gore, Rasulullah (s.a.) Uhud gunu Ansar'dan yedi ve Kurey:f
ten iki ki§i ile yalmz kald1. (Mii§rikler) kendilerine yakla§mca; bunlan 
kim def'ederse ona cennet var - ya da: 0, cennette benim arkada§lm
dlr- buyurdular. 

Ansardan birisi ilerledi ve §ehid oluncaya ~adar vuru§tu. Sonra 
mii§rikler yine yakla§tllar. Rasulullah (s.a.); bunlar1 kim def'ederse 
ona cennet var, buyurdular. (yine) · Ansardan birisi ilerledi ve §ehid 
oluncaya kadar garpi§tl. Bu, yedi ki§i §ehid edilene kadar boylece de-
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vam etti. Rasulullah (s.a.) arkada§larma; arkada§lanm1za acunachk 
buyurdular. _ 

Bunun bir benzerini MU.slim de, Hediyye ibn Halid'den, o da Ham
mAd ibn Mesleme'den rivayet etmi§tir. 

Hasan ibn Arafe der ki bize Mervan ibn Muaviye ... Sa'd ibn Ebu 
Vakkas'dan rivayet etti ki, o §oyle dedi: 

Uhud giinu Rasulunah (s.a.) sadagm1 ~1kanp bana verdi ve; at, 
anam babam sana feda olsun, buyurdular. 

Bu hadisi Buhari, Nbdullah ibn Muhammed'den, o da Mervan ibn 
Muaviye'den tahri~ etmi§tir. 

Muhammed ibn ishak diyor: Bize Salih ibn Keysan ... Uhud gunu 
RasUlullah (s.a.) m onunde ok atan Sa'd ibn Vakkas'tan rivayet etti 
ki o §Oyle dedi : 

Rasulullah (s.a.) m yamna du§en oklan allp bana veriyor ve; at, 
babam ve anam sana feda olsun, diyordu. Nihayet dpmir'i olmayan bir 
oku atmak uzere verdi. 

Buhari ve MU.slim'de tahric edilen bir hadis §oyledir: ibrahim ibn 
Sa' d... Sa'd ibn Ebu Vakkas kanallyla nakleder ki, o §Oyle demi§ : 

Uhud gfinu Rasulullah (s.a.) m sag ve solunda uzerlerinde beyaz 
. elbiseler olan iki ki§i gordum. -Cebrail ve Mikail (a.s.) i kastediyor.
~iddetli bir §ek~lde ~arp1§1yorlarch. Ne once, ne de sonra onlan bir daha 
gormedim. 

Ebu'l-Esved diyor: Urve ibn Zubeyr ... §oyle dedi: 
Cumah ogullarmdan Ubeyy ibn Halef daha Mekke'de iken Rasu

lullah (s.a.) 1 Oldurecegine yemin etmi§ti. Onun bu yemini RasUlullah 
(s.a.) a ula§mca Efendimiz; ill§aallah onu ben oldiiruriim, buyurmu§
larch. 

Uhud gunu olunca Ubeyy migfer giymi§ olarak geldi. ~oyle di-. . . 
yordu; eger Muhammed kurtulursa ben kurtulamam. 

Ubeyy, oldurmek maksad1yla RasUlullah (s.a.) a hamle yaptl. Ab
duddar ogullarmm karde§i Mus'ab ibn Umeyr bedeniyle RasUlullah 
(s.a.) 1 korumak uzere Ubeyy'i kar§1lad1 ve §ehid oldu. Rasulullah (s.a.) 
k1ll~ ve z1rhlar arasmdan Ubeyy'in g1rtlagm1 goruverdi ve harbesiyle 
vurdu. Ubeyy atmdan yere dfi§tu. Rasulullah (s.a.) in bu vurmas1yla 
ondan kan ~1kmad1. Arkad~lan yeti§ip onu yuklendiklerinde Ubeyy 
okuz· gibi ooguriiyordu. Ona; ne feryad ediyorsun? Nihayet bir bere~ 
dediklerinde onlara; Rasulullah (s.a.) m: (in§aallah) Ben Ubeyy'i ol
durecegim, dedigini hatlrlatt1 ve; eger bana olan, Zillmecaz . halkma 
olsaych hepsi olurlerdi, dedi. Ve cam cehenneme gitti. 

M11sa ibn Ukbe de Megazi'sinde Zuhri kanallyla Said ibn Musey
yeb'den benzer bir rivayet nakletmi§tir. 

Muhammed ibn ishak diyor ki: Rasulullah (s.a.) vadiye tmnan1r-
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ken Ubeyy ibn Halef kendilerine yeti§tL ~oyle diyordu : Eger sen kur
tulursan ben kurtulmam. Rasulullah (s.a.) m etrafmda bulunanlar; 
ey Allah'm Rasuli.i, bizden blri onu kar§Ilasm m1? diye sordular. 0; .bi
rakm onu, buyurdular. Yakla§mca Rasulullah (s.a.) Haris ibn Simme'
den harbeyi ald1. Bana anlat1ld1gma gore; insanlardan baz1lan §oyle 
dediler: Rasulullah (s.a.) ondan ald1g1 harbeyi oyle bir sallad1 ki, sir
tmda k1rrmz1 sinek bulunan bir devenin silkinmesi zannettik. Sonra 
Rasulullah (s.a.) onu kar§Iladl ve bagazma oyle bir vurdu ki; bu vuru§
la o, atmm uzerinde defalarca salland1 ve yuvarlamverdL 

Vakidi de Yunus ibn Bi.ikeyr tarik1yla ... Malik'ten aym olay1 riak
l.~er. Vakidi der ki; Abdullah ibn Orner anlatlyor : Ubeyy ibn Halef 
Batn Rabig'de (Cu}).fe yakmlannda bir vadi) oldi.i. Gece oldugunda ben 
Batn Rabig'de yi.iri.iyordum. Birden bir ate§ gordi.im. Ona yakla§tlm. Bir 
de ne goreyim, oradan zincirleri «;eken (si.iri.iyen) susaml§ bir adam «;1~
tl. (0 esnada) bir adam §6yle dedi; (sakm) ona su verme. Bu, Rasu
lullah (s.a.) m vurdugu adamd1r. Bu Ubeyy ibn Halef'tir. 

Buhari ve Mi.islim'de, Abdi.irrezzak kanahyla.. . Ebu Hi.ireyre'den 
rivayet edildigine gore o §6yle demi§ : Rasulullah (s.a.) ondi§lerinin 
yanmdaki az1 di§lerine i§aret buyurarak; Allah Rasuli.i'ni.in, Allah yo
lunda kendi eliyle oldi.irdi.igi.i adam~ elbette Allah'm gazab1 ~iddetli 

olur. Allah Rasuli.ini.in yi.izi.ini.i kana bulayan bir kavme de Allah'm 
gazab1 §iddetli olur. 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar §oyle der: Rasulullah (s.a.) m 
az1 di§i kmlml§, yanagmdan ve dudagmdan yaralanmi§tl. Efendimizi 
yaralayan Utbe ibn Ebu Vakkas idL 

Salih ibn Keysan , .. Sa'd ibn Vakkas'tan rivayet ediyor : Utbe ibn 
Ebu Vakkas'1 oldi.irmeyi arzulad1g1m kadar kimseyi oldiirmeyi arzula
mami§tlm. Eger benim bildiklerim olsayd1 ahlak1 bozuk ve kavmi i«;in
de sevilmeyen biri olurdum. O'nun hakkmda Rasulullah (s.a.) m §U 

sozii bana yeter: Allah Rasuli.i (s.a.) ni.in yi.izi.ini.i kana bulayana Al
lah'm gazab1 §iddetli olur. 

Abdi.irrezzak'm Ma'mer'den ... O'nun da Miksen'den rivayetine gore 
Rasillullah (s.a.) Uhud gi.ini.i az1 di§ini k1ran ve. yi.izi.ini.i kana bulayan 
Utbe ibn Ebu Vakkas'a beddua eylediler ve; Allah'1m, kafir olarak oliin
ceye dek bir sene ya§amasm, buyurdular. Ger«;ekten bir y1l ge«;meden 
kafir oldugu halde cam cehenneme gitti. 

Vakidi anlahyor: ibn Ebu Sebre'den ... 0 da Nafi' ibn Ci.ibeyr'den 
nakletti ve dedi ki; Muhacirlerden bir adarm §Oyle derke:ri i§ittini; Uhud' 
da bulundum, her taraftan ok yagd1gm1 . gordi.im. Rasulullah (s.a.) 
oklarm ortasmdayd1 ve hepsi de ondan «;evriliyordu. 0 gi.in Abdullah 
ilm ~ihab ez-Zi.ihri'yi §oyle dcrken duydum : 

Tefsir, C, IV,- F. 88 
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Muhammed'i bana gosterin. Eger o kurtulursa hen kurtulamam. 
(Halbuki) Rasulullah (s.a.) yalmz olarak yamba§mdaydL Sonra Sat
van yamna geldi ve onu azarlad1. Bunun uzerine §oyle dedi: Vallahi 
gormedim. Allah'a yemin ederim ki o bizden saklamyor. Dort ki§i ~Ik
tlk ve onu oldurmek uzere arannzda sozle§tik fakat buna muvaffak 
.olamad1k. 

Vakidi der ki: Bize ul~tlgma gore; Rasullulah (s.a.) m yana~m 
yaralayan ibn Kamie; dudagm1 yaralayan ve azi di§ini kiran da Utbe 
ibn Ebu Vakkas'tlr. 

Ebu Davud et-Tayfo.lisi rivayet ediyor: .Bize ibn el-Mubarek'in .. . 
MU.'minlerin annesi Hz. Ai§e'den naklettigine gore o, §Oyle demi§ : Ebu 
Bekir, Uhud gunu amldigmda; o gun tamamiyla Talha'mndir, der ve 
§oyle anlatlrdi: Uhud gunu (vuru§maya ve harbe) ilk donen bendim. 
Rasulullah (s.a.) m onunde onunla birlikte vurU§an bir adam gordum 
ve kendi kendime; «Talha olsun, zira o beni ge~mi§tir, dedim ve ilave 
ettim: Kavmimden bana en sevimil adam o olacak, mu§riklerle benim 
aramda tammad1gnn bir adam vard1. Rasulullah (s.a.) a ben ondan 
daha yakmd1m. Ama o benden daha hizh yuruyordu. Birden onun Ebu 
Ubeyde ibn el-Cerrah oldugunu gordum. Birlikte Rasillullah (s.a.) m 
yamna ula§tlk. Azi di§i kmlmi§, yuzu yaralanmi§, migferinin halkala-

. rmdan ikisi yanagma ge~mi§ti. Rasul-'i Ekrem (s.a.) Talha'yt kaste
derek: Arkada§Imza bakm, buyurdular. 0 da yaralannn§tl. Biz Ra
sulullah'm sozune kulak vermedik. Ben migferin halkasmi Rasul-i Ek
rem'in yuzunden ~1karmaya ~ah§tim. Ebu Ubeyde; eger bana bira~
mazsan hakkimi helal etmem, dedi. Ben de ona b1rakbm. Ebu Ubey
de halkay1 eliyle ~1karmak suretiyle Rasulullah'a eziyet vermek isteme
yip di§iyle halkalardan birini ~Ikard1. Bir on di§i de halka ile beraber 
dU.§tU.. Onun yapbg1 §ekilde obur halkayi da ben ~1karmak istedim. 
Ebu Ubeyde yine; eger bana b1rakmazsan hakkinn sana helal etmem, 
dedi ve ikinci halkayla birlikte diger on di§i de dU.§tU.. Ebu Ubeyde in
sanlar arasmda on di§leri en guzel alan idi. Rasulullah (s.a.) I bOylece 
tedavi ettikten sonra, ~ukurlardan b~rine dU.§mU§ olan Talha'nm ya
mna gittik. Yetnti§ kusur ok, miirak ve kill~ yarasi alrm§ ve bir par
magi kopmu§tu. Onu da tedavi ettik. 

Bu hadisi Heysem ibn KUleyb ve Taberani de rivayet etnti§lerdir. 
Haysem'in rivayetinde §U fazlahk vardir : 

Ebu Ubeyde; Allah a§kma bana birak, dedi ve Rasulullah'a eziyet 
vermek istemedigi i~in oku 'agziyla tutarak hareket ettirmeye b~ladi 
ve agziyla ~1kard1. Bu esnada Ebu Ubeyde'nin on di§i de ~Ikb. . 

Hadisi Hafiz Ziya el-Makdisi de kitabma almi§tir. 
Ali ibn el-Medini bu hadisi, ishak ibn Yahya yontinden zaytf bul

mu§tur. Bu ishak ibn Yahya hakkmda Yahya ibn Said el-Kattan, Ah-
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med, Yahya ibn Main, Buhari, Ebu Ziir'a, Ebu Hatim, Muhammed ibn 
Sa'd, Nesei ve ba§kalan konU§ffiU§lar. (zaytf bulmu§lar) d1r. 

Ibn Vehb ... Orner ibn es-Saib'den rivayet ediyor; o §6yle anlatmi§: 
((Rasulullah (s.a.) Uhud giinii yaraland1gmda Ebu Said el-Hudri' 

nin babas1 Malik yaray1 emdi ve temizled.L 0 kadar ki yara bembeyaz 
oldu. Ebu Said'e : Tiikiir, dediler o; asia tiikiirmeyecegim, <;Ikarmaya
cagim, dedi ve doniip vuru§maya devam etti. Rasulullah (s.a.); kim, 
cennet ehlinden birine bakmak isterse buna baksm, buyurdular. Ve 
MAlik §ehid oldu: 

Buhari ve Muslim' de, Abdiilaziz ibn Ebu Hazim kanaliyla... Sehl 
ibn Sa'd'dan nakledildigine gore ona Rasulullah (s.a.) m yarasm1 sor-
dular. ~6yle dedi: · 

J , ... ... .. ! ~L ' • ... , .. ~ ,. .,. • ' ' ' • ,. ~ 1 , ' ~ ; 

1 )C..ll t;.~ ~\;.:;.~j ~~.:; J-. -..: -.''..:,2-' ~';~;~:~·1c_;~·~,..,G. _~,,~~-',;;. . - . - - ..__ 
) L.. ~;._ ~;;. ~ I;...;.. .:.;.;;\ ;:;.(~~ ~-'-~ i-:JI j ~t ~cl_i ~ ·:., ~..;. J ! l~ J i- :JI \ _; 

~ ~ - - ~- ~ ...... 

r:J,.:!.t._.;:.~ ~j' I'~\:.) 

Rasulullah' m yiizii yaralanml§, az1 di§i kmlmi§ ve ba§mdaki 
tolgas1 ezilmi§ti. Ali tutuyor, Hz. Fatima da karu y1k1yordu. Fatima 
kanm arttlgm1 goriince, bir has1r parc;as1 ald1, onu yakti, kiil olunca 
da kiilii yaraya bast!. Kan da kesildi. 

«--- Allah sizi kederden kedere ugrattl.n 
ibn Abbas: Birinci keder miisliimanlann bozguna ugramalan ve 

Muhammed 6Idiiriildii, denilmesi, ikincisi de dagm iistiinde mii§rikle
rin onlardan yukarda olmas1d1r. Rasulullah (s.a.) : Allah'1m, bizden 
iistiin olmak onlar ic;in degildir, buyurmu§lar<:hr, diyor. 

Abdurrahman ibn Avf'dan rivayet ediliyor: Birinci ked.er bozgun 
sebebiyle; ikincisi de Muhammed (s.a.) oldiiriildii, denildigindedir. Zira 
bu, miisliimanlara bozgundan daha ag1r gelmi§ti. . 

Her iki gorii§ii de ibn Merduyeh rivayet etmi§ olup bir benzeri 
Orner ilm el-Hattab'dan da rivayet ed.ilmi§tir. ibn Ebu Hatim, Katade'
den bu gorii§iin benzerini zikreder. 

Siiddi de §t:iyle der: Birinci keder, ganimet ve zaferi (fethi) k~Ir
malan; ikincisi de dii§marun onlardan yukanya <;Ikmasidir. 

Muhammed ibn ishak diyor ki : «All~ sizi kederden kedere ug
rattl.>l · Karde§leriniz 6ldiiriildii, dii§maruruil size iistiin geldi. Peygam
beriniz 6ldiiriildii, sozii de size te'sir etti. :Soylece pe§pe§e kedere ugra
tllmi§ oldunuz. 

Miicahid ve Katade : Birinci keder, Muhammed'in oldiiriildiigiinii 
i~itmeleri; ikincisi de Olii ve yarahlaz:dir, derken Katade ve :Rebi' ibn 



1396 iBN K.ESiR (Cilz: 4; Sllre: 3 

Enes'den aksi rivayet edilm!§tir. 
( ......... .. ............. ) 
ibn Cerir der ki; bu sozlerin dogruya en yakuit §Udur : 
«Allah sizi kederden kedere ugrattln yani ey mii'minler; Rabbmtza 

kar§l giinah i§leyip Peygamber -(s.a.) in emrine muhalefet etmeniz se
bebiyle, Allah Teala mii§riklere kar§I zafer kaz.anarak ganimet elde 
edememeniz ve sizden olii ve yarahlar olmas1 sebebiyle ugrami§ oldugu
nuz kedere ilaveten, peygamberinizin oldiiriildiigiinii sanmamzdan, bir 
de dii§man kaqiSmda bozguna ugray1p ka~;bktan sonra dii§manlann 
tekrar size dogru gelmesinden dogan bir kedere ugrabl]:Ili§Siomzdlr. 

ibn Abbas, Abdurrahnlfl.n ibn Avf, Hasan, Katade ve Siiddi'nin soy
ledigine gore : Dii§mana kar§I zaferi ve ganimeti kaybetmenize ve 
ba§Iniza gelen oliim ve yaralanmaya iiziilmeyesiniz diye «Allah sizi ke
derden kedere ugrattl. Ve Allah yapttklanmzdan haberdardir.n 

154 - Sonra o iiziintunun ardmdan, iizerinize oyle 
bir emniyet ve oyle bir uyku indirdi ki, ic;inizden bir kis
mini biiriiyordu, bir k1snn da canlan sevdasma du~mii~tii. 
Allah'a kar~1 cahiliyet zanru gibi haks1z bir zan besliyor
lar. Bu i!?ten bize ne? diyorlard1. De ki : Biitiin i~ Allah'In
dir. ic;lerinde sana ac;madlklan bir ~ey gizliyorlar. Bu, bize 
ait bir !?~Y olsayd1 bura;da olduriilmezdik, ·diyorlar. De ki : 
Evlerinizde olsaydm1z iizerlerine 6h1m yazilnn!? olanlar; 
yine mutlaka devrilecekleri yer.lere c;lk1p gideceklerdi. Bu; 
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gogusl·erinizin ic;indekini yolklama:k, katblerinizdekini te
mizlemek ic;indir. Allah, goguslerdekini bilir. 

155 - iki toplulugun kar~ll~tlg1 gun, ic;inizden geri 
dorrenleri, yaptlklanrun bir lasmmdan oturu ~eytan yol
dan c;akarmak istemi~ti. Bununla beraber Allah onlan ba
gi~ladi. Gerc;ekten Allah Gafur'dur, Halim'dir. 

Biiyiik tmt.ihan 
Allah Teala kullarma !Illnnette bulunarak, onlara sekinet ve em

niyet indirdigini bildiriyor. Bu sekinet ve emniyet; keder ve tiztintti 
ic;inde iken ve silahll olduklan halde uyu§uklugnn, uykuya benzer bir 
halin kendilerini kaplami§ olmas1d1r. Boyle hallerde uyu§ukluk ve uy
kuya benzer bir hale girmek emniyetin delilidir. Nitekim Allah Teala 
Enfal suresindeki Bedir klssasmda da : «Hani 0, size kendi katmdan 
bir emnJ.yet olmak tizere sizi hafif bir uykuya daldmyordu.» (Enfal, 
11) buyurmaktad1r. 

Muhammed ibn Abdurrahman ibn Ebu Hatim rivayet ediyor: Ebu 
Said el-E§ecc'in... Abdullah ibn Mes'ud'dan naklettigine gore o, §oyle 
demi§ :· · 

Uy~ukluk (uyku hali); muharebede Allah'dan, namazda ise §ey
tandandlr. 

Buhari rivayet ediyor : Bana Halife ... Ebu Talha'dan nakletti ki, 
o, §Oyle demi§ : Uhud gtinti kendilerini uyku kaplayanlar ic;indeydim. 
0 kadar ki, killc1m elimden defalarca dti§tti, killc1m dti§tiyor ben all
yordum, dti§tiyor yine allyordum. 

( .. .... ... .... .. .... .... . ) 
Bu hadisi Tirmizi, Nesei ve Hakim de rivayet etmi§ler, Tirmizi, ha

sendir, sahihdir, demi§tir. 
Aylli §ey Ztibeyr ve Abdurrahman ibn Avf'dan da rivayet edil

mi§tir. 
Beyhaki rivayet ediyor: Bize Ebu Abdullah'm .. . Enes ibn Malik'

ten rivayetinde Ebu Talha §oyle dedi : Uhud gtinti saflanm1zda iken 
bizi bir uyu§ukluk kaplad1. K1hc1m elimden dti§meye ba§ladL 0 dti§ti
yor ben ahyordum. 0 dti§tiyor ben allyordum. Mtinat1klara gelince; on
lar canlan sevdasma dti§mti§lerdi. Kavmin en korkaklan ve hak'dan 
en uzak olanlan onlard1. «Allah'a kar§l cahiliyet zann1 gibi haks1z bir 
zan besliyorlardl.>> Yalancllard1 ve Allah'dan §Uphe ic;indeydiler. 

Beyhaki hadisi Katade'nin sozu imi§ gibi, bu ziyade ile rivayet et
mi§tir. Allah Teala da §Oyle buyuruyor: Sonra o uztinttinun ardmdan 
tizerinize oyle bir emniyet ve oyle bir uyku indirdi ki ic;inizden; gerc;ek 
iman, sebat ve tevekktil sahibi olup da Allah'm, RasUltinti mutlaka za-
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fere eri§tirecegine ve umduklarma erdirecegine kesinlikle inananlan 
buruyordu. Bir k1sm1 da canlan sevdasma dii§IDU§tii, huzursuzluk ve 
korkuya kar§I uyku onlan burumemi§ti. Allah'a kaf§I cahiliyet zanm 
gibi haksiZ bir zan besliyorlar. Allah ,Teala'mn ba§ka bir ayet-i kerime' 
de: 

((Aslmda siz peygamberin ve mu'minlerin, ailelerine bir daha don
meyeceklerini sanmi§tlmz. Bu, sizin kalblerinize guzel gorundu de kotu 
zanda bulundunuz. Ve helake mahkum bir kavim oldunuz.» (Feth, 
12) buyurdugu gibi onlar, mii§riklerin o saatlerde galib geldigini go
runce her§eyin bittigine, islam'm ve miisliimanlarm yok olduguna ina
mvermi§lerdi. ~ek ve §iiphe ehlinin hali daima ooyledir. Kotu bir §ey 
oldugunda hemen bu §en'i (al~ak ve kotu) zanna kap1hverirler. 

Sonra Allah Teala onlardan haber vererek §Oyle buyuruyor : Bu 
halde onlar; bu i§ten bize ne? diyorlardl. De ki : Butiin i§ Allah'mdir. 
i<;lerinde sana a<;madiklan bir §ey gizliyorlar. Allah Teala onlarm i<;le
rinde gizlemi§ olduklanm a<;lkliyarak; bu, bize ait bir §ey olsaydl bu
rada olduriilmezdi'k, diyorlar. Ve bu sozu Allah Rasulunden gizliyor
lardi. 

ibn ishak ibn Yessar rivayet ediyor :, Bana Yahya ibn Abbad'm ... 
Abdullah ibn Zubeyr'den naklettigine gore, Zubeyr §Oyle demi§ : Ra
sulullah ~(s.a.) ile birlikteydik. tizerimizdeki korku §iddetlenmi§ti ki, 
Allah bize bir uyku gonderdi. Bizden <;enesi gogstine dii§meyen kimse 
kalmami§ti. Allah'a yemin olsun ki (o s1rada) Muattib Ibn Ku§eyr'in; 
bu, bize ait bir §ey-olsaydl burada oldurUlmezdik, dedigini sadece bir 
ruya gibi duydum ve bu sozu hatmmda tuttum. i§te bunun uzerine ve 
Muattib'in o sozunden dolay1 Allah Teala: « ... Bu bize ait bir §ey ol
saydi burada oldfuulmezdik diyorlar,» ayetini indirdi. 

Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir: 
De ki : Bu Allah'm takdir buyurmu§ oldugu bir kaderdir. Kurtulu§ 

ve uzakla§Ilmasl mumkun olm1yan bir htikumdur ki evlerinizde olsay
dmiz uzerlerine olUm yazllmi§ olanlar; yine mutlaka devrilecekleri yere 
<;1k1p gideceklerdi. 

Bu, goguslerinizin i<;indekileri yoklamak ba§Imza gelen §eylerle 
sizi smamak, pis ile temizin aynlmas1, soz ve i§lerde mti'min ile mtina
flkm insanlar yanmda a<;Iga <;Ikmasi ve kalblerinizdekini temizlemek 
i<;indir. Allah goguslerde cereyan eden gizlilikleri ve §Upheleri bilir. 

iki toplulugun kar§Ila§tlgi gtin i<;inizden geri donenleri; daha once 
i§lemi§ olduklan bir takim gunahlanndan dolay1 §eytan yoldan <;Ikar
mak ist~mi§ti. 

Seleften birisi §Oyle diyor : iyilikten sonra bir ba§ka iyilik onceki
nin sevabmdan; kottiltikten sonra ba§ka bir kottiltik de oncekinin ceza
smdandir. 
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Bununla beraber Allah, bozguna ugrayarak kac;anlarm bu hatasm1 
bag1§lad1. Gerc;ekten Allah Gafllr'dur, Halim'dir. Giinah1 bag1~lar, ya
ratlklanna hilmi ile muamelede bulunur ve onlarm giinahlanndan vaz 
gec;er. 

Hz. Osman hakkmdaki ibn Orner hadisi ile Hz. Osman'm Uhud'
dan kac;mas1 ve bunu Allah'm af buyurdugu mes'elesi daha once «Bu
nunla beraber sizi bag1§lad1.n (Al-i imran, 152) ayetinde gec;mi§ti. 

Burada da k1saca i§aret etmemiz uygun olacaktlr : 
imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Muaviye ibn Amr ... ~akik'ten 

n.akletti ki, o §6yle dedi: Abdurrahman ibn Avf, Velid ibn Ukbc ile 
kar§Il~tl. Velid ona: Goriiyorum ki mii'minlerin emiri Osman'dan 
uzak duruyorsun. Neden? dedi. Abdurrahman da; o'na soyle: Ben Ay
neyn giinii (Uhud giinii) kac;mad1m. Bedir'den geri kalmadrm ve Orner' 
in siinnetini de terketmedim, dedi. Bunun iizerine Velid giderek bun
Ian Osman'a sordu ve bilgi istedi. Osman : Ben, Ayneyn giinii kac;ma
dtm soziine gelince; Allah Teala'nm : <~iki toplulugun kar§Ila§hgl giin 
ic;inizden geri donenleri.. . Allah onlan bagi§ladll> kavli ile bagi§lad1g1 
bir giinahtan dolaYI beni nas1l ay1plar? 

Benim Bedir'den geri kaldlgtm, soziine gelince; ben, Rasulullah 
(s.a.) m kiz1 (ve zevcem) Rukiyye'nin vefatma kadar hastahg1 ile me§
gftl idim. Ras(tl-i Ekrem bana da ganimetten pay ay1rd1. Rasulullah 
(s.a.) m ganimetten pay ay1rd1g1 kimse (Bedir'de) haz1r bulunmu§tur. 

Omer'in siinnetini terketmedim, soziine gelince; ona ne benim, ne 
de onun giicii yeter. Git ona bOy Ieee haber ver, , dedi. 
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157 - Andolsun ki, Allah yolunda oldiiriih1r veya 
olurseniz Allah'1n bagi~lamasi ve rahmeti onlann toplaya
cagi ~eylerden c;ok daha iyidir. 

158 - Andolsun ki, olseniz de, olduriilseniz de Allah 
kat1nda toplanacaksiniz. 

Oliim ve Hayatm Degerlendirilrnesi 

Allah Teala mii'min kullarma; bozuk inanc;larda kafirlere benze
meyi yasakhyor. Onlarm, seferlerde ve harblerde olen karde§leri hak
kmda; eger bunu btraksalardt (sefere ve harbe c;tkmasalardt) olmez
lerdi, demeleri onlarm bu bozuk inanc;larma delalet etmektedir. 

Ey iman edenler, siz, ktifredip de yerytiztinde ticaret ya da ben
zeri gayelerle dola§an veya gazada bulurtan karde§leri hakkmda; onlar 
memlekette ve yamm~zda olsalardt Olmezler veya harbde oldtirtilmez
lerdi, diyen kafirler gibi olmaym. 

Allah, bu inanct onlann kalblerine koydu ki, kendi oltimlerine ve 
oldtirtilmelerine hasretleri ve tiztinttileri artsm. Sonra Allah, onlann 
yukardaki sozlerini red makammda olmak tizere §oyle buyuruyor : 
Halbuki dirilten de oldtiren de Allah'ttr. Btittin yaratlklar O'nun elin
dedir. Btittin i§ler O'na doner. O'nun dilemesi olmadan kimse ya§amaz 
da o1mez de. Kimsenin omrti O'nun kaza ve kaderi olmadan artmaz 
da eksilmez de. Ve Allah yaptiklanmz1 bilir. O'nun ilmi ve gormesi bti
ttin yaratiklan ic;in gec;erlidir. Hie; bir §ey O'na gizli kalmaz. 

Andolsun ki, Allah yolunda oldtirtiltir veya oltirseniz Allah'm ba-
. gt§lamast ve rahmeti onlann toplayacag1 §eylerden c;ok daha iyidir. · Al

lah yolunda oldtirtilmek kadar .olmek de Allah'm bagt§lamast, rahmeti 
ve nzasma kavu§maya bir vesiledir ve bu dtinyada kalmaktan. da, onun 
gec;ici mallanm toplamaktan da daha haytrhdtr. 

Sonra Allah Teala her olen ya da oldtirtilenin donti§tintin Allah'a 
oldugunu, Allah'm herkesi ameline gore; haytr ise haytrla, §er ise 
~?er ile cezalandtracagmt haber vererek : «Aildolsun ki, Olseniz de Oldti
rtil'>f'niz de, Allah katmda toplanacaksm1z.n buyuruyor. 
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159 - Allah'1n rahm'eti sayesinde sen onlara kar~1 
yumu~ak davrandin. Eger kaba ve katl kalbli olsaydm 
~iiphesiz c;evrenden dag1hr giderlerdi. Oyleyse onlan ba
gi~la ve yarhganmalanru dile. i~ler hakk1nda onlarla mii
~avere et. Bir kerre de azmettin mi artlk Allah'a tevekkul 
et. Muhakkak Allah, tevekkiil edenleri sever. 

160 - Allah size yarchm ederse, artlk sizi yenecek 
yoktur. Sizi yard1ms1z b1ra:k1rsa da O'ndan ba~ka size yar
dun edecek kimdir? Mu'minler sadece Allah'a tevekkul 
etsinler. 

161 - Bir peygamber ic;in emanete hiyanet, olur ~ey 
degildir. Kim boyle hainlik ederse; k1yamet gunu hainli'k 
ettigi $ey ile gelir. Sonra herkese kazandlgl odenir. Ve on
lara zulmedilmez. 

162 - Allah'm nzas1na uyan kimse; hie; Allah'1n hl$
mina ugrayan gibi olur mu? Onun varacag1 yer cehen
nemdir. 0, ne kotu donii$ yeridir. 

163 - Onlar Allah kat1nda derece derecedir. Allah 
yaptrldanru gormektedir. 

164 - Andolsun ki, Allah mii'minlere buyiik bir lu
tufda bulunmu~tur. Zira onlara. Allah'1n ayetlerini oku
yan, tezkiye eden, kitab ve hikm'eti ogreten kendi ic;lerin
den bir peygam ber gondermi~tir. Halbuki onlar daha on
ce apa~ak bir dalalet ic;inde idiler. 
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Allah'1n Lutuf ve ihsam 

Allah Teala Rasuliine ve mii'minlere nimetini hatlrlatarak Al
lah'm emrine uyan, yasaklanm terkeden 'i:immetine kar§I peygambe
rin kalbini yumu§attlgmi ve onlara kar§l yumu§ak, gii·zel sozler sar
fettigini haber vererek: 

«Allah'm rahmeti sayesinde sen onlara kar§l yumu§ak davrandm» 
Allah'm rahmeti olmasayd1 seni onlara kar§I hangi §ey yumu§ak dav
randirabilirdi? 

{ .. ..... .. ...... ......... ) 
Hasan el-Basri; bu, Muhammed (s.a.) i~, Allah'm, Rasuliine verdi

gi bir huydur, det. Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn; «Andolsun ki size, 
kendinizden bir peygamber gelmi§tir ki, s1kmtlya ugramamz kendisine 
ag1r gelir. Sizin iizerinize dii§kiindiir, mii'minlere rallf ve rahim'dir.» 
(Tevbe, 128) kavline benzemektedir. 

imam Ahmed rivayet ediyor : Bize Hayve .. . Ebu Ra§id el-Hubra
ni'nin §oyle dedigini haber verdi: Ebu Umame el-Bahili elimi tuttu ve 
§<:iyle dedi: Rasulullah (s.a.) elimi tuttu ve; ey Ebu Umame, muhakkak 
ki mii'minlerden kalbi bana kar§I yumu§ayanlar var<ilr, buyurdular. 

Hadisi sadece imam Ahmed tahric etmi§tir. 
ccEger onlara kar§l kaba sozlii ve katl kalbli olsaydm §iiphesiz c;ev

renden da~hr giderlerdi.» Halbuki Allah onlan senin c;evrende toplad1, 
onlarm kalblerini sana 1smd1rmak ic;in, seni onlara kar§l yumu§ak 
davrand1rd1. 

Nitekim Abdullah ibn Amr, Rasulullah (s.a.) m niteliklerini daha 
onc;eki mukaddes kitaplarda §U §ekilde gordiigiinii soyler: 0, kat1 ve 
kaba degildir. c;;:ar§Ida pazarda <;1g1rtkanhk yapmaz (bagmp c;ag1rmaz) 
Kotiiliige kotiiliikle mukabele etmez. Aksine affeder, miisamahall dav
ramr. 

Ebu ismail Muhammed ibn ismail et-Tirmizi rivayet ediyor: Bize 
Bi§r ibn Ubeyd .. . Ai§e'den nakletti ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§: Allah bana, farzlan yerine getirmemi emrettigi gibi, insanlarla 
iyi gec;inmemi de emretti. Hadis garibdir. 

i§te bunun igin Allah Teala : 
ccOyleyse onlan bagi§la ve yarhganmalanm dile. i§ler hakkmda 

onlarla mii§avere et.» buyuruyor. Nitekim Allah Rasulii, bir i§ oldu· 
gunda goniillerini ho§ etmek ve yaptlklan i§i isteyerek yapmalan ic;in 
ashab1 ile mli§avere ederdi._ 

Bedir glinii (Kurey§) kervanmm lizerine gidip gitmeme konusun
da ashab1 ile mli§avere etmi§ ve onlar da; ey Allah'm Rasulii, sen bizden 
denizi gegmemizi istesen muhakkak ki, seninle birlikte denizi gegeriz. 
Dlinyanm obiir ucuna bizi yliriitsen seninle birlikte yiiriiriiz. Biz, Mu-
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sa'mn kavminin ona: «Sen ve Rabbm gidin ve dovti~}lin, biz burada otu
ruculanz» dedikleri gibi demeyiz. Aksine biz; git, biz de seninle bera
beriz, ontindeyiz, sagmda ve solundayiz, deriz, demi§lerdi. (Yine aym 
gun) nerede ·konaklayacaklan konusunda onlarla mti§avere etmi§ ve 
oltim i~in acele eden Mtinzir ibn Amr herkesin ontine ge~erek konak
layacaklari yeri gostermi§ti. 

Uhud'da Rasul-i Ekrem Medine'de kalmak ya da dti§mana kar§I 
~1kmak husU.Sunda ashab1 ile mti§avere etmi§, c;ogunluk ~Ikmaya ta
raftar olunca da dti§mana kar§I ~Ikilmi§tlr. 

Hendek (muharebesi) gtinti Medine'nin o yilki mahsultintin ti~te 
biri mukabilinde dti§manla sulh yap1p yapmama konusunda Rasul-i 
Ekrem ashab1 ile mti§avere ettiginde iki Sa'd, yani Sa'd ibn Muaz ile 
Sa'd ibn Ubade, buna kar§I ~Ikmi§lar; RasUlullah (s.a.) da bu dti§tin
cesinden vazge~mi§tir. Hz. Peyga.mber Hudeybiye gtinti mti§riklerin tize
rine ytiriime (onlarla harbetme) konusunda da asha.b1 ile isti§are et
mi§; Hz. Ebubekir'in; biz birileriyle harbetmek ic;in degil, umre yap
mak tizere ~Iktlk, demesi tizerine, onun gorti§tinti tasvib buyunnu§lardi. 

RasUlullah (s.a.) ifk hadisesinde §oyle buyurmu§lardi : Ey mtislti
man toplulugu; ailemi tohmet altmda birakanlar hakkmda bana ak1l 
verin. Vallahi ben ailemin bir kottiltigtinti bilmiyorum. Allah'a yemin 
ederim ki; hakkmda h~yirdan ba§ka bir §ey bilmedigin birisi ile tohmet 
al tma almi§lardir. 

Hz. A§e'den aynhp aynlmama konusunda da Hz. Ali ve Usame ile 
isti§arede bulunmu§lardi. 

RasUl-i Ekrem harb ve benzeri konularda ashab1 il~ isti§are ederdi. 
Yalmz isti§arenin RasUlullah (s.a.) a farz m1, yoksa ashabmm kalbini 
ho§ tutmak tizere mendub mu oldugu konusunda f1k1h bilginleri ihti
lat ederek iki gorti§ ileri stirmti§lerdir. 

Hakim Mtistedrek'inde §Oyle diyor : Bize Ebu Ca'fer Muhammed 
ibn Muhammed'in rivayet ettigine gore << ••• i§ler hakkmda onlarla mti
§avere et» ayeti hakkmda ibn Abbas: Bunlar Ebubekir ve Orner (r.a.) 
dir, demi§tir. 

Hadis Buhari ve Mtislim'in §artlarma gore sahih olmakla beraber 
tahri~ etmemi§lerdir. 

Kelbi, Ebu Salih kanahyla ibn Abbas'tan rivayet · ediyor ki, §6yle 
dedi. Bu ayet Ebubekir ile Orner hakkmda nazi! olmU§tur. 0 ikisi Ra
sulullah (s.a.) m dostlan, vezirleri ve mtisltimanlann babalan idiler. 
imam Ahmed diyor ki; bize Veki' ... Abdurrahman ibn Ganm'den ri
vayet etti ki Hasulullah (s.a.) Ebu Bekir ve Omer'e: Bir me§veret (mec-

-lisinde) bir araya geldigimizde ben ikinize mtihalefet etmem (ikiniz
den aynlmam.), buyurdular. 

ibn Merduyeh, Ali ibn Ebu Talib'den rivayet ediyor ki; Rasulullah 



1404 iBN KESiR (Ciiz: 4; Slire: 3 

(s.a.) a «Azm» i sormu§lar, efendimiz; gorti§ (ak1l) sahipleriyle mti§a
vere etmek, sonra da onlara uymaktlr, diye cevap vermi§. 

Belki Rasulullah (s.a.) almi§tlr, dedile·r. Bunun iizerine Allah 
Teala; «Bir peygamber ic;in emariete hiyanet olur §ey degildir», aye
tini indirdi. ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Abdiilmelik ibn Ebu'§ 
-l?evarib'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore «Bir peygamber igin erpa
nete hiyanet olur §ey degildir.>> ayeti Bedr giinii kaybolan klfnllZl bir 
kaftan hakkmda nazil olmu§tur. insanlardan bazilan: 0 (peygamber) 
alrm§tlr, dediler ve bu c;okc;a konu§uldu da Allah Teala : «Bir peygam
ber ic;in emanete hiyanet olur §ey degildir. Kim bOyle hainlik ederse, · 
kiyamet giinii hainlik ettigi §ey il~ gelir.» ayetini indirdi. 

Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi de rivayet etmi§, Tirmizi; hadis ha
sendir, garibdir demi§tir. Bazllan da bunu Husayf'dan, o da Miks~m·
den miirsel olarak rivayet etmi§lerdir. 

ibn Merduyeh rivayet ediyor: Amr ibn el-Ala ... ibn Abbas'dan: 
nakletti ki o §6yle demi§. Miinaf1klar, Rasul-i Ekrem'i, kaybolan bir 
§eyi (almakla) itham ettiler. Bunun iizerine Allah Teala: ((Bir peygam
ber ic;in emanete hiyanet olur §ey degildir.» ayetini indirdi. 

Ha;dis yukarda gec;tigi iizere c;e§itli vecihlerde ibn Abbas'tan ri
vayet edilmi§tir. Ayet-i kerime Rasulullah (s.a·.) 1 emaneti yerine getir
me, ganimeti bOlii§tiirme ve ba§ka konular9a her tiirlii hiyanetten te
mize c;1karmaktad1r. 

Avfi, ibn Abbas'dan «Bir peygamber ic;in emanete hiyanet olur §ey 
degildir.» ayeti ltakkmda rivayet ediyor ki o; baz1 seriyyelerde gani
meti taksim edip bazismda da: taksim etmemek suretiyle emanete hi
yanet olur §ey degildir, §eklinde tefsir etmi§tir. 

Dahhak da aym §eyi soylemi§tir. 
Muhammed ibn ishak bu ayeti §6yle ac;1klar: Peygamberin, ken

disine indirilenlerin bir kiSmlm iimmetine teblig etmemek suretiyle 
emanete hiyanet etmesi olur §ey degildir. 

Hasan el-Basri, Tavus, Miicahid ve Dahhak bu ayeti ( ~I .,.J ~L5L.., 
~ ) «Bir peygamberin aldatllmasi olur §ey degildir» §eklinde oku

mu§lardlr. 
Katade ve Rebi' ibn Enes §6yle diyorlar: Bu ayet Bedir giinii nazil 

oldu. Ashabtan baz1lan (o giin) hiyanet etmi§ti. 
ibn Cerir bunu Katade ve Rebi' ibn Enes'den rivayet etmi§tir. Ba

Zllan da ibn Cerir'in bu ayeti; emanete hiyanetle itham edilmesi olur 
§ey degildir, anlamma gelecek §ekilde okudugunu hikaye ederler. 

ibn Mace rivayet ediyor: Bize Ebu Bekr ibn l?eybe ... Ebu Hiirey
re'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdular: isti§are edilen, 
giivenilir ki§idir.n 
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Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi de rivayet etmi§, Nesei hadisi daha 
geni§~e nakletmi§ ve hasendir, demi§tir. 

( ........................ ) 
Yine Ibn Mace der ki: Ebu Bekr ... Cabir'den haber veriyar ki: 

Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: Sizden birisi karde§iyle isti§are 
ettiginde (karde§i ana) yal g5stersin. Bu hadisi sadece Ibn Mace tahric 
etmi§tir. 

Onlarla bir i§te mii§avere edip de bir kere o i§e azmettin mi, o ka
nuda Allah'a tevekkiil et. c;unkii Allah tevekkiil edenleri sever. 

<<Allah, size yard1m ederse artlk sizi yenecek yoktur. Sizi yardim
SIZ b1rak1rsa da O'ndan ba§ka size yardim edecek kimdir?» BU ayet-i 
kerime Allah'm: <<Zafer, ancak Aziz ve Hakim alan Allah'tandir.>> 
(AI.:i !mran, 126) kavli gibidir. Burada miiminlere. kendisine tevek
kiil etmelerini emrederek : ((Mii'minler sadece Allah'a tevekkiil etsin
ler.» buyuruyor. 

((Bir peygamber i~in emanete hiyanet alur §ey degildir.>> ayetini 
ibn Abbas, Miicahid ve ba§kalan; bir peygambe·re, ihanet etmek ya
ra§maz, §eklinde tefsir etmi§lerdir. Ibn Ebu Hattm diyar: Bize babam ... 
ibn Abbas'tan rivayet etti ki Bedir giinii bir kaftan kaybedilmi§ti. 

Sonra Allah Teala; 
((Kim boyle hainlik ederse, k1yamet giinii hainlik ettigi §ey ile 

gelir. Sonra herkese kazand1g1 Odenir. Ve anlara zulmedilmez.» buyu
ruyor ki bu; §iddetli bir tehdid, kuvvetli bir vaiddir. Emanete hiyane
tin yasaklandigi miiteaddid hadis-i §erifler varid almU§tUr. ~oyle ki : 

imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Abdiilmelik'in ... Ebu Malik el 
E§cai'den, naklettigine gore Rasulullah §Oyle buyurdu: Allah katmda 
hiyanetin en buyiigii diinyadaki bir zira' (Kula~) arazideJd hiyanet
tir: Toprakta -ya da evde- · kam§u olan iki ki§i goriirsiinuz. Birisi, 
digerinin hissesinden bir kulacmi kendi hissesine ge¢rir. Bunu yapti
gJnd~ k1ya~et giiniine kadar yedi kat yeryiizu anun boynuna ge~iril
mi§ oldu. 

imam Ahmed rivayet ediyar: Bize Musa Ibn DavU.d ... Mustevrid 
Ibn ~eddad'dan nakletti ki Rasulullah (s.a.) §6yle buytirdu: Kim bi
zim bir i§imizi uzerine allrsa evi almazsa ev edinsin, ya da zevcesi yak
sa evlensin veya hizmet~isi · yoksa hizmet~i edinsin, veyahut da binek 
hayvan1 yoksa bir binek hayvam edinsin. Bunlardan ba§ka bir §ey 
alan (emanete) hiyanet etmi§ alur. 

Hadisi ba§ka bir senedle ve ayn ifadelerle .almak uzere Ebu Da
vud §oyle rivayet ediyor : Bize Musa Ibn Mervan ... Miistevrid Ibn ~ed
dad'dan nakletti ki, Rasulullah (s.a.) : Kim bize vali olursa (once) bir 
zevce edinsin. Eger_ hizmet~isi yoksa bir hizmet~i edinsin, eger evi 
yoksa bir ev edinsin, buyurdular. Ebu Bekir der ki : RasUlullah-(s.a.) m: 
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Kim bunlardan ba§kasmi edinirse ya haindir ya da hirsiz, buyurdugu
nu haber ald1m. 

~eyhimiz Hafiz el-Mizzi der ki: Hadisi Ca'fer ibn Muhammed el
Firyabi, MU.sa ibn Mervan'dan rivayet etti ve Ciibeyr ibn Niifeyr'in ye
rine Abdurrahman ibn Ciibeyr'den rivayetinin daha dogru oldugunu 
(bu rivayetin dogruya daha c;ok benzedigini) soyledi. 

ibn Cerir diyor: Bize Ebu Kiireyb ... ibn Abbas'tan nakletti ki, 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: 

Sizden, k1yamet giinii yamnda meleyen bir koyunla gelen bir ada
mi ben tammayacag-tm. Adam; ey Muhammed, ey Muhammed, diye 
bag1racak. Ben de; Allah katmda ben, senin ic;in bir §ey yapamam. Ben 
saria teblig etmi§tim, diyecegim. Yine sizden, k1yamet giinii yamnda 
bag1ran (oogiiren) bir deve ile gelen bir adam1 da ben tammayacag1m. 
Adam; ey Muhammed, ey Muhammed, diye bag1racak. Ben de; 
Allah katmda senin ic;in yapacag1m bir §ey yok. Ben sana teblig etmi§
tim, diyecegim. Yine sizden birisi k1yamet giinii yamnda ki§neyen bir , 
atla gelecek ve ben onu tammayacag1m. 0 ki§i; ey Muhammed, ey Mu~ 
hammed, diye bag1racak. Ben de; Allah katmda senin ic;in yapacag1m 
bir §ey yok. Ben sana daha once teblig etmi§tim, diyecegim. Sizden bi
risi k1yamet gi.lnii yanmda kuru bir deri (post) ile gelecek ve ben onu 
da tammayacag1m. 0 ki§i de; ey Muhammed, ey Muhammed, diye ba- · 
g-tracak. Ben yine; senin ic;in Allah katmda yapacag-tm bir §ey yok. Ben 
sana (daha once) teblig etmi§tim, diyecegim. 

Hadisi Kiitiib-i Sitte miielliflerinden hic;birisi tahric etmemi§lerdir. 
imam Ahmed diyor: Bize Siifyan .. . Ebu Humeyd es-Saidi'den nak

letti ki, o §Oyle dedi : 

_ Rasulullah (s.a.) Ezd kabilesinden ibnu'l-Liitbiyye'yi zekat me'
muru olarak · gorevlendirmi§ti. Adam donii§iinde : ~unlar sizin, §Unlar 
da bana hediye edildi, dedi. Rasui-i Ekrem minbere t;Ikarak: (Zekat 
toplamaya) gonderdigimiz me'mura ne oluyor ki, geliyor da; §U sizin, 
§U da bana hediye edildi, diyor. Babasmm ve anasmm evinde otursayd1 
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da baksaydi kendisine hediye veriliyor mu, verilmiyor mu? Muhammed'in 
nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizden birisi (zekat 
malmdan) bir §ey aldigJ.nda k1yamet giinii o ald1g1 §ey boynunda ola
rak gelir. Aldig1 §ey; deve ise bag1racak, ·inek ise bogurecek,' koyun ise 
meleyecek, ·buyurup iki elini kald1rd1. 0 kadar kald1rd1 ki, koltuk al
bum beyazlanm gordiik ve iic; kerre §6yle buyurdular : Ey Allah'1m, 
teblig ettim mi?» 

Hi§am ibn Urve ila ve ediyor : Ebu Humeyd dedi ki : Goziim gordii, 
kulag1m i§ittL isterseniz Zeyd ibn Sabit'e sorun. 

Hadisi Buhari ve Miislim Siifyan ibn Uyeyne'den rivayetle tahriG 
etm~lerdir. 

imam Ahmed rivayet ediyor: Bize ishak ibn isa ... Ebu Humeyd'
den nakletti ki, RasUlullah (s.a.) §6yle buyurdular: 

«Amillerin (me'murlann) hediyeleri hiyanettir.» Bu hadisi sadece 
imam Ahmed tahric etmi§ olup isnadi zaytft1r. Sanki bir onceki hadisin 
muhtasan gibidir. 

Ebu isa et-Tirmizi el-Ahkam'mda tahric ediyor: Bize Ebu Kii
reyb ... Muaz ibn Cebel'den nakletti ki; o §6yle dedi: Rasulullah (s.a.) 
beni Yemen'e gonderdL (Yolda) giderken pe§imden birini gondererek 
geri c;ag1rtt1 ve §6yle buyurdu : . 

Sana nic;in adam gonderdim biliyor musun? Benim iznim olmadan 
hie; bir §eY alma. Qiinkii o hiyanettir. Ve «Kim ooyle hainlik ederse, 
k1yamet giinii hainlik ettigi §ey ile gelir.» Seni bunun ic;in ~ag1rtt1m. 
(Haydi §imdi) i§ine git. 

Bu hadis hasendir, garibtir. Sadece bu vecihle biliyoruz. Bu konu
da Adiyy ibn Amire, Biireyde, Miistevrid ibn ~ddad, Ebu Humeyd ve 
ibn Omer'den de rivayetler vard1r. 

imam Ahmed diyor : Bize ismail ibn Uletye. .. Ebu Hureyre'nin 
§Oyle dedigini nakletti : 

Bir giin Rasulullah (s.a.) aram1zda kalktl ve hainlik (emanete 
hiyaneti) and1. Onu c;ok buyuk bir §eY olarak gordii ve ~lattl: Sonra 
da §6yle buyurdu : 

K1yamet giinii sizden birisi boynunda bag1ran bir deve oldugu hal
de gelirken gorecegim. Ben onu tammayacag1m. (Ona yakmhk 'goster
miyecegim) o ki§i: Ey Allah'm RasUlii bana yard1m et, diyecek. Ben 
de : Allah katmda senin ic;in yapabilecegim bir §ey yok. Ben sana teb
lig etmi§tim, diyecegim. Yine k1yamet gunii sizde~ birisi boynunda ki§
neyen bir at oldugu halde gelecek. Ben ona yakrqhk gostermeyecegim. 
0 : Ey Allah'm Rasulii bana yard1m et, diyecek, B'Em de ona : Allah ka
tmda senin ic;in yapabilecegim bir §ey · yok. Ben sana teblig etmi§tim, 
diyecegim. Yine k1yamet gunu sizden birisi boynunda dalgalanan (ku
ma§) parc;alanyla gelecek. Ben ona yakmhk gostermeyecegim. 0 : 
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Ey Allah'm Rasulu bana yard1m et, diyece'k. Ben de ona: Allah katm
da senin igin yapabilecegim bir §ey yok. Ben sana teblig etmi§tim, 
diyecegim. Yine k1yamet gunu sizden birisi boynunda bir mal oldugu 
halde gelecek. Ben ona da yakmhk gostermiyecegim. 0 : Ey Allah'm 
Rasulu 'bana yard1m et, diyerek medet umacak. Ben de ona: Senin 
igin Allah katmda yapabilecegim bir §ey yok. Ben sana teblig etmi§tim, 
diyecegim. 

Buhari ve Muslim hadisi Ebu Hayyan'dan rivayetle tahric etmi§
lerdir. 

imam Ahmed diyor: Bize Yahya ibn Said ... Adiyy ibn Amire el
Kindi'den nakletti ki, RasUlullah (s.a.) §6yle buyurdu: Kim bizim igin 
bir i§ yapar da ondan bir igne ya da daha fazlasim gizlerse i§te bu hi
yanettir ve klyamet gunu onunla gelecektir. 

Ansar'dan bir adam - Ravi Said ibn Ubade oldugunu soyluyor ve , 
sanki ben onu gorur gibiyim diyor- Ey Allah'm Rasulu (bana verdi
giniz) i§i geri ahmz, dedi. Rasul-i Ekrem: 

Neden o? diye sordular. 0: ~oyle §oyle dediginizi i§ittim, dedi. Bu· 
nun uzerine Allah'm Rasulu : Bunu §imdi soyluyorum. Kimi bir i§e 
me'mur etmi§Sek onu az1yla, goguyla getirsin. Ona ne verilirse alsm, 
ne yasakland1ysa onu da b1raksm, buyurdular. , 

Hadisi Muslim ve Ebu Davud da muhtelif tariklardan ve ismail ibn 
Ebu Halid'den rivayet etm~lerdir .. 

imam 'Ahmed diyor: Bize Ebu Muaviye'nin ... Ebu Rati'den nak
lettigine gore o, §Oyle dedi: Rasulullah (s.a.) ikindiyi k1ld1gmda bazan 
Abd'iil-E§hel . ogullarma gider ak§am yakla§mcaya kadar onlarla soh
bet ederdi. 

Ebu Rafi' anlat1yor: Rasul-i Ekrem, ak§am (namaZI) igin sur'at
le giderken Baki'e ugrad1 ve iki kere: Yaz1k sana (yaz1klar olsun sana) 
buyurdu.' Bu bana ag1r geldi ve beni kasdettigini zannederek geride 
kaldrm. Rasulullah (s.a.); . sana ne oluypr? Yurii, buyurdular. Ben; bir 
§eY mi yaptrm ey Allah'm Rasulu? diye sordum. · 

0 da ne ki? buyurdular. Ben yine; yaz1klar olsun buyurdunuz, de
dim. Efendimiz : Hayrr, buyurdular. Ancak §U, falancanm kabridir. Onu 
falan kabileye (zekat) me'muru olarak gondermi§tim. (Bizden haber
siz olarak) bir elbiseyi almi§tl. ~imdi ise o elbisenin ate§ten bir benzeri 
ona giydirildi, buyurdular. , 

Abdullah ibn imam Ahmed diyor: Bize Abdullah ibn Salim'in ... 
Ubade ibn samit'den naklettigine gore : 

Rasulullah (s.a.) g~nimet olarak alman deveden bir kill eline almi§ 
ve §Oyle buyurmu§tu : 

Bunda benim hissem, ancak sizden birininki kadardrr. Emanete hi
yonetten sakm1mz. Zira hiyanet k1yamet gunu sahibi i~in bir utan~t1r. 

]! 
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(Alman ganimet ya da emanet) bir ip ve igne de olsa, bundan fazla da 
olsa (yerine ya da sahibine) veriniz. Hazarda ve seferde yakm ve uzak 
(dii§manla) Allah yolunda muharebe ediniz., Muhakkak ki cihad cen
net kapllarmdan bir kap1d1r ve Allah onunla sizi uzuntiilerden kurta
racaktir. Allah'm hadlerini uzaga ve yakma uygulaym1z. Ayiplayanla
rm ayrplamas1, sizi Allah yolundan (Allah'm emirlerini yerine getir
mekten) allkoymasm. 

Hadisin bir k1smm1 «Allah'm hududunu uzaga ve yakma uygula
yrmz» k1smmdan itibaren ibn Mace de rivayet etmi§tir. 

Amr ibn f}uayb, babasmdan, o da dedesinden rivayet ediyor ki, 
RasUlullah (s.a.) §oyle buyurdular: 

Bir igne bile olsa ( emaneti sahibine) veriniz. Zira ( emanete) hiya
net k1yamet gunu sahibine utan(! ve ate§tir. 

Ebu Davud rivayet ediyor: Bize Osman ibn Ebu §eybe... Ebu 
Mes'ud el-Ansari'nin §oyle dedigini nakletti : 

Rasulullah (s.a.) beni (zekat) me'muru olarak gonderdi. Sonra 
§oyle buyurdu: ·Git ey Ebu Mes'ud. (Ama) ben seni k1yamet gunu sir
tmda hiyanet etmi§ (bizden habersiz almi§) oldugun zekat develerin
den birisi bag1rarak geldigini gormeyeyim. 

Ben: 0 halde gitme_m, dedim. Rasul-i Ekrem: 0 halde seni zorla~ 
mam, buyurdular. 

Hadisi sadece Ebu Davud tahric etmi§tir. 
Ebu Bekr ibn Merduyeh rivayet ediyor : Bize Muhammed ibn 

Ahmed ibn ibrahim ... ibn Bureyde'den, o da babasmdan Rasulullah 
(s.a.) m §Oyle buyurdugunu nakletti: 

Cehenneme bir ta§ atlhr. Yetmi§ sene dli§er de dibine ula§amaz. 
Sonra (!almtl mal (ganimet ya da emanetten alman mal) getirilir. 0 
da ta§la birlikte cehenneme at11Ir ve onu (!alan kimseye: Haydi onu 
getir, denilir. i§te bu: <cKim boy~e hainlik ederse, k1yamet giinu hainlik 
ettigi §ey ile ge1ir» ayetinin anlamldlr. 

imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Ha§im ibn el-Kas1m ... Orner 
ibn el-Hattab'm §Oyle dedigini nakleder : 

· Hayber gunu Rasulullah (s.a.) m ashabmdan bir grup gelerek; fa
lanca §ehid oldu, falanca §ehid oldu, dediler. Sonunda bir adam hak
kmda da; falanca §ehid oldu, dediler. Rasulullah (s.a.) : Hayrr, ben onu 
cehennemde, ganimet malmdan (!aldigr bir h1rka -ya da bir aba
ile gordum, buyurdu. Sonra da; ey Hattab oglu, git ve insanlara seslen; 
cennete ancak mu'min olanlar girer, buyurdular. Ben de (!Ikttm -ve; 
cennete ancak mu'min olanlar gir.er, diye seslendim. 

au hadisi Muslim ve Tirmizi de ikrime ibn Ammar'dan rivayet 
etmi§ler ve Tirmizi; hasendir, sahihtir, demi§tir. 

Tefsir, C, IV,- F. 89 
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ibn Cerir diyor: Bize Said ilm Yahya ... ilm Omer'den nakletti 
ki; Rasulullah (s.a.), Sa'd ibn Ubade'yi zekat me'muru olarak gonder
mi§ ve o'na : Ey Sa'd, k1yamet gunu, bag1ran bir deveyi ta§Iyarak gel
mekten sakm, buyurmu§. Sa'd : 

Almam da, onunla gelmem de, demi§. Rasulullah (s.a.) onu (bu 
vazifeden) af buyurmu§. ·. ~ · 

imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Ebu Said'in ... Salim ibn Abdul
lah'tan naklettigine gore; Salim, Mesleme ibn Abdtilmelik'le birlikte 
Rum topraklarmda iken bir adamm e§yas1 i~inde ganimetten ~almmi§ 
mal bulundu. Salim ibn Abdullah'a sordu. 0 da §Oyle dedi : Babam Ab
dullah'm, Orner ibn el-Hattab'dan bana rivayet ettigine gore; Rasulul
lah (s.a.) §oyle buyurmu§lardlr: 

Kimin e§yasmda ganimetten ~ahnmi§ mal bulursamz onu (bul
dugunuz ~almtl mall) yak1mz. -Oyle zannediyorum ki, o ki§iyi de do
viinuz, buyurmu§. 

Ravi anlatmaya devam ediyor: 0 ~alman mal pazara ~1kanld1. 
Ancak o malm i~inde bir mushaf bulundu. Bu husllsta Salim'e soruldu. 

Salim; onu sat, bedelini de tasadduk et, dedi. 
Ali ibn el-Medini, Ebu Davud ve Tirmizi de, Abdtilaziz ibn Muham

med hadisinden bu §ekilde rivayet etmi§lerdir. Aynca Ebu Davud'da §U 
ila ve vard1r : 

' Abdtilaziz ile birli~te Ebu ishak el-Fezari, Ebu Vak1d el-Leysi Salih 
ibn Muhammed ibn Zaide'den rivayet etmi§lerdir. 

Ali ibn el-Medini, Buhari ve ba§kalan diyor ki : Ebu Vak1d'm ri
vayeti olan hadis munkerdir. 

Darekutni de diyor ki : Sahih olan; bu ifadenin sadece Salim'in 
fetvalarmdan birisi olu§udur. 1 

imam Ahmed ibn Hanbel ve arkada§lanndan ona tabi olanlar ha
disin muktezasmca fetva vermi§ler; Ebu Hanife, Malik, §afii ve cumhur 
ise buna muhalefetle : 

Ganimet malmdan ~alamn e§yas1 yak1lmaz, ancak ~ald1g1 mik
tardan dolay1 ta'zir cezas1 verilir, demi§lerdir. Buhari de; Raslllullah 
(s.a.), ganimet malmdan ~alamn uzerine cenaze namaz1 k1lmay1 red
detmi§; fakat e§yasm1 yakmami§br, demi§tir. Allah en iyisini bilir. 

ibn Cerir diyor: Bize .Ahmed ibn Abdurrahman ... Abdullah ibn 
Enis'den haber veriyor: Abdullah ibn Enis ve Orner ibn el-Hattab bir 
gun zekat hakkmda muzakere ediyorlarml§. Orner : Duymadm ffil ki 
Raslllullah (s.a..) zekat malmdan ~almayt zikrettiginde; kim zekat ma
hridan bir deve ya da bir koyun ~alarsa k1yamet gunu · onu ta§1yarak 
(gelir), buyurmu§lardl. 

Abdullah ibn Enis de : Evet duydum, demi§ . . 

1 
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Hadisi, ibn Mace Amr ibn Sevvad'dan, o da Abdullah ibn Vehb'
den rivayet etmi§tir. 

Emevi, Muaviye'den ... o da Hasan' dan §6yle rivayet ediyor : Zekat 
ya da ganimet malmdan ~alamn cezas1 yliki.ini.in (e§yasmm) ~Ikanla
rak i~indekilerle yakilmas1d1r. 

Emevi yine Muaviye'den ... o da Ali' den §Ciyle rivayet ediyor : (Ze
kat ya da ganimet malmdan) ~alamn yi.iki.i (e§yasi) toplamr, yak1hr 
ve ona (hirsizllk) haddinden az sopa vurulur. 

imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Esved ibn Amir ... Ci.ibeyr ibri 
Malik'den nakletti ki o, §Ciyle dedi : (Hz. Osman'm mushaf1 dl§mdaki) 
mushaflarm silinmesi emredilmi§ti. ibn Mes'ud §6yle dedi : 

Sizden ki~ bir mushaf ~almak isterse ~alsm. Zira kim bir§ey 
~;alarsa k1yamet gi.ini.i onunla beraber gelecektir. Ve ilave etti : Allah 
Rasuli.i'ni.in agzmdan yetmi§ sure okudum (ogrendim). Rasl11-i Ek
rem'in agzmdan almi§ oldugum bir §eyi terk mi edeyim? 

Veki', tefsirinde... ibrahim'den rivayet ediyor : (Mi.ishaf-1 Osma· 
niden ba§ka) Mushaflann yakllmas1 emredilince Abdullah (ibn Mes'
ud) : Ey insanlar, Mushaflan c;:allmz. Zira kim bir §ey c;:alarsa k1yamet 
gi.ini.i o ~ald1g1yla gelecektir. Mushaf ne gi.izel ~almtld1r ki sizden birisi 
kiYamet gi.ini.i onunla gelecektir, dedi. 1 

· 

Davud, Semure ibn Ci.indeb'den rivayetle §6yle diyor: Rasulullah 
(s:a.), bir ganimet almd1gmda Bilal'a emreder. 0 da insanlara nida 
eder, ,herkes ald1g1 ganimetleri getirirdi. Rasulullah (s.a.), ganimetin 
be§te birini ayirdiktan sonra kalam ooli.i§ti.iri.irdi.i. 

Bir gi.in bir adam (Bilal'in) nidasmdan sonra elinde k1ldan bir 
yular ile geldi ve; ey Allah'm Rasuli.i, bu aldigimiz ganimetlerdendi, 
dedi. Efendimiz; Bilal'in i.i~ kerre nida ettiginl duydun mu? diye sordu. 
Adam; evet, dedi. Efendimiz; peki, onu getirmene engel olan nedir? 
diye sordu . . Adam ozi.ir beyan ettiyse de Rasulullah (s.a.); asla, sen ln
yamet gi.ini.i bununla geleceksin. Bunu senden kabul etmem, buyurdu
lar. 

<CAllah'm r1zasma uyan kimse hi<; Allah'm hi§mma ugrayan gibi 
alur mu? Onun varacag1 yer cehennemdir. 0, ne kotu doni.i§ yeridir.» 

Allah'm koydugu (kanunlarda) O'nun r1zasma uyarak, Allah'm 
ho§nutluguna .Revabma: ve §iddetli azabmdan kurtulmaya hak kaza
na.n ile, onun ofkesini hakkeden ondan asla kurtulam1yacak olan, kiya
met gi.ini.i de varacag1 yer cehennem olan ki§i -ki cehennem koti.i bir 
doni.i§. yeridir.-- hi~ C§it olur mu? 

l - Bu ' ayet; ister mushaf olsun, ister ba§ka bir~y olsun her tiirlii ~lmaYI 'yasakla
m~d!r. Siiimet-i seniyye de bunu desteklemektedir. tbn Mes'iid'un bu sozii, oyle . 
samyoruz ki Hz. Osman 'm kendi mushafmdan ba§ka mushaflan yakma emri . iizerine 
soylenmistir. Zira ibn, :ldes'iid'un da bir mushaf1 bulunuyordu. Arapea nasirlerin notu. 
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Kur'an-1 Kerim'de bu ayetin benzerleri pek ~oktur. ~u ayetler bu
na misal verilebilir : 

«Sana Rabbmdan indirilenin ger~ek oldugunu bilen, hi~ kor gibi 
midir?n (Ra'd, 19) 

«~imdi, kendisine guzel bir vaadde bulundugunuz ve ona kavu§an 
kimse, dunya hayatmda kendisine bir ge~imlik vez.:digimiz ... kimse gibi 
midir?)) (Kasas, 61) 

Allah Tei'tla sonra : 
«Onlar Allah katmda derece derecedir.)) buyuruyor. 
Hasan el-Basri ve Muhammed ibn ishak ayeti §Oyle ·a~Iklarhir: 

Hay1r sahipleri de, §er sahipleri de derece derecedir. 
Ebu Ubeyde ve Kisai de §oyle derler : Cennetteki derece ve evle

rinde; cehennemdeki yerlerinde e§it degildirler. 
Nitekim ba§ka bir ayette de: «Herbirinin i§lediklerine kar§lhk de

receleri vardlr.>> (En'am, 132) buyuruyor. Burada ise : 
({Allah yapt1klanm gormektedir.)) buyuruyor ki, yaptlklanm tama

miyla onlara verecektir. Hayn eksiltmek suretiyle zulmetmeyecek, yap
tiklarl kotiilukleri artt1rm1yacak, bilakis herkesi yapbgtyla cezalandi
racaktrr. 

Andolsun ki Allah; mu'minlere biiyuk bir lutufta bulunmu§tur. 
Zira onlara Allah'm ayetlerini okuyan, tezkiye eden kitab ve hikmeti 
ogreten, kar§lllkh konu§abilmeleri, soru sorabilmeleri, birlikte oturabil
meleri ve faydalanabilmeleri i~in kendi i~Ierinden bir peygamber gon
dermi§tir. 

Ayetteki ( ~1..;,-o ) kavli kendi i~lerinden ve kendi cinslerin
den §eklinde anla~Jlrnalldlr. Nitekim ba§ka bir ayette : «Allah sizin i~in 
kendinizden e§ler yarattl.n (Nahl, 72) buyurmu§tur. 

Ba§ka ayetlerde de Allah Teala §oyle buyurur : «De ki : Ben de 
ancak sizin gibi bir be§erim. Bana... vahyolunuyor.)) (Fussilet, 6) 

«Senderi once gonderdigimiz butun peygamberler de §Uphesiz ye
mek yerler, sokaklarda gezinirlerdi.)) (Furkan, 20) 

«Senden once gonderdigimiz el~iler de ancak kasa:balar halkmdan, 
kendilerine vahyettigimiz birtaklm erkeklerdi.)) (YU.Suf, 109) 

«Ey cin ve insan toplulugu, i~inizden ... peygamberler gelmedi mi?ll 
(En'am, 130) 

Kar§Illkh konu§ma ve 4\llah kelamm1 anlamak i~in, kendisine mu
racaat imkam vermesi dola~s1yla, peygamberin kendi cinslerinden gon
derilmi§ olmas1 lutuflann en buyugudur. Onun i~in Allah Teala: 
_ Zira onlara Allah'm · ayetlerini, Kur'an:.1 Kerim'i okuyan, §irk ve 

cahiliyet hallerinde bula§ml§ olduklan pislik ve kirlerden onlarm ne
fisleri temizlensin diye onlara iyiligi emredip kotiilugu yasa~amak 
suretiyle kendilerini tezkiye eden, kitab ve hikmeti, kur'an ve sunneti 
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ogreten, kendi iglerinden bir peygamber gondermi§tir. Halbuki onlar 
daha once, bu peygamberden once herkese ag1k sec;ik belli olan bir 
azgmllk, cehaiet ve apag1k bir dalalet ic;inde idiler, buyurrnu§tur. 

----- i z A ii I ---'----

. isti§Are 

Bu konuda baz1 mes'ele~er vard1r : Birinci mes'ele §Udur : isti§are· 
sonunda bir gorii§ belirir ve kuvvet kazamrsa, art1k ona dayanmak ge~ 
rekmez, aksine Allah'm yardirniyla, destegine ve inayetine i'timad et
mek gerekir. Yani as1l kastolunan kulun herbangi bir §eye degil, her 
konuda yalmz ve yalmz Allah'a dayanmas1d1r. 

ikinci mes'ele : Bu ayet g6steriyor ki, tevekkiil baZI cahillerin soy
ledigi gibi insamn kendini ihmal etmesi degildir. Oyle olacak olsaydt; 
isti§are emri tevekkiil emrine aykm olurdu. Gerc;ekte tevekkiil; insamn 
zahiri sebeplere sanlmasidir. Ancak tevekkiil eden ki§i gonlti.yle, zahirl 
sebeplerin her §eyi c;ozecegine degil, Allah'm korumasma giivenip daya
mrlar. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, IX, 67 - 68) 

Burada baZI sorular vardir : Birinci soru : Cennetin geni§liginin 
goklerin ve yeryti.zti.niin geni§ligi kadar olmas1 ne demektir? Bu soruda 
ba·z1 vecihler vard1r : 

Birincisi; bu geni§likten maksad §Udur: Eger gokler ve yerler; kat .. 
kat olsayd1, her kati birbirinden aynlmayan bOlti.mlerden mti.te§ekkil 
bir yti.zey bic;iminde bulunsayd1 ve her kat birbirine degecek §ekilde 
diimdti.z olsayd1, i§te bu, cennetin geni§liginin bir modeli olurdu ki bu 
sonsuz geni§ligin derecesini Allah'dan ba§ka kimse bilemez. 

ikinci vecih : «Geni§ligi goklerle ve yeryiizti. kadar olan» cennet 
yalmzca bir ki~?inin mahd1r. Qti.nkti. insan ancak kendi mti.lkti. olan §eye 
ragbet eder. Dolayisiyla her §ahsm mti.lkti. olan cennetin geni§liginin 
bu derece olmas1 gerekir. 

Uc;ti.ncti. vecih: Ebu Muslim der ki; burada bir ba§ka vecih daha 
vardlr. 0 da goklerle ve yeryti.ztine kar§Ihk cennet sati§a c;Ikanlsaydi, 
ancak her ikisi cennetin bedeli olabilirlerdi. Qti.nkti sen bir §eyi bir 
ba§ka §eyin mukabilinde sattlgm zaman ben ona §Unu sundum, o da 
§U kar§1hg1 verdi, ( ~ ·~ .;~ J ~ ~ ~ ) dersin. Bu takdirde bu 
ayette gec;en ( ~ ~ ) kelimesi, iki §ey arasmdaki Olc;ti.de e§itlik ye
rine kullamlmaktadJr. K1ymet kelimesi de boyledir. Qti.nkti o, bir §eyin 
bir §eye kar§Ill k olmas1 ( 4.. _,l,iJI ) teriminden almmi§tlr. DolaYJSiy
la iki §eyden biri kar~tl!k olarak digerine denk olur. 
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Dordfulcii vecih : Burada cennetin geni§liginin gok biiyiik oldugu 
anlatllmak istenmektedir. <;iinkii bize gore; goklerle yeryiiziinden daha 
geni§ bir §ey tasavvur etmek miimkiin degildir. Bu ayetin benzeri 
«goklerle yer devam ettigi siirece ebediyyen orada kallrlar.» kavlidir. 
Zira bize gore; varhklar igerisinde en uzun sure kalan goklerle yeryii
ziidiir. Bu sebeple biz bu ayette bildigimiz §eye uygun bir hitab ile 
kar§lla§ffil§ oluyoruz. Aym durum yukardaki ayet igin de soz'konusudur. 

ikinci soru : Neden ozellikle cennetin geni§ligi zikredilrni§tir? 
Bunun cevab1 da iki vecih iledir: Birincisi; geni§ligi bOyle olunca 

bundan uzunlugunun daha fazla olacag1 . anlam1 ortaya g1kar. Nitekim 
benzer bir ifade Allah Teala'mn §U kavlidir : . «Orada ortiileri parlak 
atlastan yataklara yaslanirlar.» (Rahman, 54) Bu ayette ortiiler anla
mma ( .;~ ) kelimesinin zikredilmesinin nedeni; ortiilii k1srmn, 
ag1k kisimdau daha az belirgin oldugunun bilinmesidir. Buradan §U 
netice g1kar: Ortiilii kisrni bOyle olunca ag1k kisrni nas1l olur? Aym 
husU.s bu ayette de so?: konusudur. §oyle ki; cennetin geni§ligi boyle 
olursa, uzunlugu nas1l olabilir? 

ikinci vecih: Kaffal der ki: Buradaki geni§likten maksad uzun
lugun kar§Itl degildir. Aksine Araplar geni§ iilke, geni§ qava, derken 
geni§ ve biiyiik anlamma ( ~ ~ ) kelimesini kullamrlar. Bu te
rimin ash §uradan gelmektedir : Geni§ligi yaygm olan §ey dar olmaz. 
Dar olursa bu §ey ince olur. Dolayisiyla ayette gegen ( _;...,-11 ·) ke
limesi geni§likten kinaye olarak kullamlrm§tlr. 

Ugiincii soru: Siz diyorsunuz. ki; cennet gokyiiziindedir. 0 zaman 
nas1I cennetin geni§ligi gokyiiziiniin geni§ligi gibi olabilir? Buna cevab 
iki vecih iledir : 

Birincisi; bizim soziimiizden maksad; cennetin goklerin iizerinde, 
ar§'m altmda oldugudur. Nitekim Aleyhissalatii Vesselam Efendimiz; 
Firdevs cennetini anlat1rken onun tavam Rabbmm ar§'Idir buyurrnu§
tur. Yine rivayet edilir ki; Heraklius'un elgisi Hz. Peygambere siz cen
netin geni§liginjn goklerle yeryiizii kadar oldugunu iddia ediyorsunuz. 
Oyleyse cehennem nerededir? diye sordugunda, Rasulullah (s.a.) §OY
le buyurmu§tur : Siibhanallah, giindiiz geldiginde gece nerededir? 0 za
man bunun anlam1 -Allah en iyisini bilir ya- felek dondiigii zaman · 
alemin bir tarafmda giindiiz olur. Gece tse o tarafm tersinde kalir. 
Cennet de aym §ekildedir. Cennet iist yiiziinde, cehennemse alt yiiziin
dedir. Nitekim Enes ibn Malik'e cennet gokyiiziinde midir, yeryiiziinde 
midir? denilrni§, o da hangi gokyiizii ve yeryiizii cenneti ic;ine alabilir? 
Oyleyse nerededir? diye 'soruldugunda, ar§'m altmda, yedi gogiin iis
tiindedir, demi§. 

ikinci vecih : Gennet ve cehennem §U anda yaratilmi§ degildir. Al-
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lah Tea.Ia. klya~et koptuktan sonra onlan yaratacaktlr, diyenlerin so
zudur. Bu takdi de cennetin gokyuzunun yerinde, cehennemin de yer
yuziiniin yerind 

1 
yaratilacagi uzak bir ihtimal sayilamaz. Allah en iyi

sini bilendir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, IX, 5-6) 
ikinci mes'ele: Allah Teala'nm Rasuliine ummetiyle isti§Are et

mesini emredi§indeki faydalar konusundadir. Bu konuda birka(; vecih 
varwr·: 

Birincisi: Rasulullah (s.a.) m ummeti ile isti§are etmesi; onlann 
· derecelerinin y\iceligini ve durumlarmm iistun olmasm1 gerektirir. Bu 
ise, onlarm Hz. Peygamberin sonsuz derecelerini ve o'nun buyruklanna 
samimiyetle itaat etmelerini gerektirir. Bu takdirde Allah'm Rasulu 
onlarla isti§are etmemi§ olsayd1, bu, kendilerinin durumunun deger
sizligine' i§aret olur ve boylece kotu bir davrani§ 6rnegl ortaya (;Ikard!. 

ikincisi : Hz. Peygamber her ne kadar akll bakimmdan insanlarm 
en miikemmeli ise de, §Uphesiz ki halkm bilgileri sonsuzdur. Hir ko
nuda bir insarun aklma gelen pek (;Ok faydalarm Hz. Peygamberin ak
lma gelmemi§ olmas1 uzak saYilamaz. Ozellikle dunya i§leriyle ilgili 
konularda bu daha a(;Iktlr. Qiinku Hz. Peygamber : Siz dunyamzm i§
lerini benden daha iyi bilirsiniz. Ben . ise dininizin i§lerini sizden daha 
iyi . bilirim, buyurmu§tur. Bunun i!;in Hz. Peygamber; bir kavim isti
§are ettigi surece mutlaka i§lerinin en dogrusunu bulurlar, buyurmu§
tur. 

'O«;iinciisu; Hasan ve Sufyan ibn Uyeyne derler ki: Hz. Peygam
bere isti§Are etmesi emredilmi§tir ki; bununla um:inetinin ona bagla
mp isti§are etmesi ger«;ekle§Sin. Ve ooylece isti§are onun ummeti hak-
klnda siinneti olstm. · 

DOrdunciisu : Hz. Peygamber Uhud vak'as1yla ilgili olarak onlarla 
isti§are etmi§, onlar da Medine di§ma «;Ikilmasi konusunda fikir ·beyan 
etmi§lerdir. Hz. Peygamberin temayiilu ise (;Ikmamak konusundadir. 
Hz. Peygamber Medine'nin di§ma ~1kmca olanlar olmu§tur. Eger on
l~rla isti§are ettikten sonra onlarm fikirlerini yerine getirmemi§ ol
saydi, bu onun kalbinde kendileriyle isti§are etmesi neticesinde bir 
taklm §eylerin izinin kald1gma delalet ederdi. Bunun i~in Allah Teala 
o olaydan hemen sonra kendileriyle isti§are etmesini emrediyor ki; kal
binde bu olayla alakah en ufak ·bir iz kalmi§ olma<iigmi gostersin. 

Be§incisi: Onlarla isti§are et. Ancak onlardan g6rii§ ve bilgi baki
mmdan yararlanmak i«;in degil. Sadece onlarm ak11lannm ol~iisunu ve 
anlaYI§ dereceleriyle sana olan sevgi miktarlarini bilmek i~in isti§are 
et. Buyruguna itaatlanndaki samimiyetleritli ol~. Boylece kimin daha 
iistiin oldugu ortaya ~1kar ve onlarm mertebelerini belirlemi§ ol. 

AltmciSl: Onlarla isti§are et. Ancak sen onlara muhta¢ oldugun 
i«;ln degil. Aksine sen kendileriyle isti§are edersen, her biri o olayla il-
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gili en uygun §ekli ortaya <;Ikarmak i<;in <;ah§Irlar ve ruhlar en uygun 
gorl.i§ful elde edilmesi uzerinde anla§Ir, ahenk ve birlik saglarur. Temiz 
ruhlann bir nokta uzerinde birle§mesi, o mes'elenin elde edilmesine 
yardlmc1 olur. i§te namazdaki toplanma budur. Ve cemaatle nama
zm munferid namazdan U.Stun olmasmm s1rn da buradan gelmektedir. 

Yedincisi : Allah Teala Hz. Muhammed'e ummetiyle isti§are etme
sini emretmekle; onlann Allah katmda bir deger ve k1ymeti oldugunu 
g6stermek istemi§tir. Bu ise; onlarm hem Allah katmda, hem Rasulu 
katmda, hem de halkm katmda degerleri oldugunu ifade eder. 

Sekizincisi : Buyl.ik . hukumdarlar onemli i§lerinde ancak kendi ya.:. 
kmlan ve «havass» ad1 verilen <;evreleriyle isti§are ederler. Bunlar gu
nah i§leyip de, Allah gunahlanru affedince belki ak1llarmdan, belki 
zihinlerinden §Oyle bir fikir ge~ebilir idi : Her ne kadar Allah bizi lut
fuyla baj?;l§lad1ysa da onun katmda bizim yl.ice bir derecemiz kalmarm§ 
olmahd1r. i§te Allah Teala, bu ayet-i kerime ile o derecenin tevbeden 
sonra eksilmedigini, aksine daha fazla artm1§ oldugunu a<;Ikhyor. §oy
le ki, bu olaydan once Ben peygamperime sizinle isti§are etmesini bu
yurmami§tim. Ama bu olaydan sonra ona sizinle isti§are etmesini em
rettim ki, sizin §U anda Allah katmdaki derecenizin daha onceki dere
cenizden <;ok U.StUn oldugunu bilesiniz. Bunun nedeni §Udur : Siz bu 
olaydan once kendi amel ve itaatlanruzla ge<;iniyordunuz. §u anda ise 
Benim nzkun ve bagi§lamamla. Oyleyse §U andaki dereceniz ve m~v~ 
kiinizin oncekinden daha ustun olmas1 gerekir. Ve yine bilmeniz icab 
eder ki; Benim aff1m sizin amelinizden daha buyuktur. Benim lutfum 
sizin itaatm1zdan daha <;oktur. 

ilk U.<; · vecih ayette zikredilmi§tir. Geriye kalanlar ise burayt kale
me allrkEm benim zihnime gelenlerdir. Allah muradlrun ne oldugunu 
ve kitabmm s1rlanm en iyi bilendir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
IX, 66- 67) 

islam'da ~ura Prcnsibi 

Korku ve emniyet, sava§ ve ban§ hallerinde milletin idaresi de
mek olan genel i§lerde ve diger dfulyevi menfaatlarda ml.isll.imanlarla 
isti~re ·et. Uhud sava~mdan once nas1l isti§are ettinse, yine her ko
nuda isti§Are etmeye devam et ve i:izen . gi:ister. isterse dam§tlklarmm 
goru~u yanh§ olsun, sen isti§are et. <;unku butunuyle hay1r; ummetini 
bir i!?i yapmazdan once o konuda isti§are etmeye all§tmp, terbiye et
mektir. Dogru da olsa isti§aresiz ba§kanm emrine uymamalanm i:ig
retmektedir. <;unku iktidarlarmm geleceginde isti§arede <;ok fayda 
vard1r. Eger bu buyiik temeli iyice yerle§tirirlerse gelecekte iktidarlan
na yararh olur. Zira 9ogunlukla topluluk ferdden daha az hata eder. 
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Milletin butUn i§lerini tek bir ki§inin direktifine teslim ·etmesi ise <;ok 
buyiik bir tehlikedir. 

Ustad Muhammed Abduh der ki: Ki§inin ne isti§are etmesi, ne de 
isti~re edilmesi kolay degildir. isti§are edilenler <;ok olursa o konuda 
da tarti§ma fazla olur. Goru§ birligi saglamak zorla§Ir. Bu kadar zor ve 
engebeli olmasma ragmen Allah Teala nebiyy-i zi§amna islam iimme
tinin davram§larmda isti§are sunnetine uymalanm haber veriyor. Hz. 
Peygamber, son derece nezaket i<;erisinde ashab1yla isti§are eder ve 
onlann her 'gorti§U.ne kulak verir, bazan kendi gorti§U.nu b1rak1p onla
rm gorti§U.ne donerdi. Bu mes'elede ustaddan bunun di§mda bir §ey 
dinlemedim. Ancak ben derim ki; Mekke'de inen ~lira suresinde islam 
hukumeti i<;in konulmu§ bulunan ilk kurala ilave olarak musluman
lara f]ura emredilmektedir. Nitekim ~ura suresinde muslumanlann 
bulunmas1 gereken durumu a<;1klarken «ve onlann i§leri aralannda 
isti§are Hedin) buyuruluyordu. i§lerden maksad normal olarak yone
ticilerin yaptlklan ,.umumi i§lerdir. Yoksa gorti§lere gore degil de vah
ye gore serdedilen s1rf dini konulardaki mes'eleler degildir. ~ayet inan<;
lar, ibadetler, helaller ve haramlar mti§avere ile kararla§tmlmi§ bulun
saydi, bu takdirde din insan elinin mahsulti olurdu. Halbuki din Allah 
tarafmdan konulmu§tur. Bu konuda hi~bir kimsenin gorti§tine i'tibar 
yoktur. Ne peygamber devrinde, ne de ondan sonra, bu dinde insan 
elinin mahsulu hi<;bir §ey yoktur. Ashab-1 kiram'dan nakledilir ki; on
lar dtinya ile ilgili problemlerde Hz. Peygambere, buyrugunun tisttine 
bir gorti§ sunmazlardL Ancak Hz. Peygamber bu gorti§tinun vahye da
yah olmay1p, kendi gorti§ti oldugunu soyleyeref durumu ac;1klarsa go
rti§ beyan ederlerdi. Nitekim Bedir gunti Hz. Peygamber, Bedir kuyu
sundan daha a§agi bir yere konaklad1g1 s1rada, Habbab ibn Mtinzir; 
ey Allah'm RasUlu, §U konaklad1gm yerde Allah rm s~ni konaklattl? 0 
takdirde buray1 a§mak veya buradan geri durmak bizim elimizde de
gildir. Yoksa gorii§, sava§ ve tuzak rmd1r demi§, He:. Peygamber; ha
y~r gorti§, sava§ ve tuzak buyurmu§. Bunun tizerine Habbab ibn Mtin
zir, ey Allah'm RasUlti, buras1 konaklanacak yer degil demi§. Halk1 kal
dmn da dti§mandan daha fazla suya yakm olan bir yere vanp konak
layahm. Sonra buradan sald1ra1Im demi§. ( ... ) Bunun uzerine Hz. 
Peygamber sen guzel gorti§ beyan ettin diyerek onun goru§tiyle amel 
etmi§tir. · 

Hz. Peygamber ~lira kaidesini zamamnda, durumun icabma gore 
kullanmi§tlr. 0 gun mtisltimanlar azmhkta bulunuyorlard1. Mekke'nin 
fethiyle sonu<;lanacak olan hicret gorevi geldigi zaman, toplam bir mes
cidi dolduruyorlardL Buna ragmen Hz. Peygamber kendisiyle beraber 
bulunan gorti§ ve bilgi sahiplerinin btiytik <;ogunluguyla isti§are edi
yordu. Hatta ac;1klanmas1 zararll olan mese'leleri bile onlara a<;lkhyor-
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du. Nitekim Kurey§'lilerin Mekke'den sava§ i<;:in <;:tktlklan bilgisini 
almca, B~ir harbinden once ashabtyla isti§are etmi§ti. Mes'ele ancak 
Muhacirlerin v'e Ansarm goru§ birligi neticesinde kararla§tlnlmt§tl. 
Aym §ekilde- Uhud gunu de onlarla isti§B.re etmi§ti. Boylece Hz. Pey
gamber vahyin gelip ac;Iklanm&.sml emrettigi konularm di§mda kalan 
her mevzuda timmetiyle isti§are ederdi. Ve karan amnda uygulard1. 
Mekke'nin fethinden sonra mtislumanlarm saytsl c;ogahp islamm haki
miyeti Medine'den uzak bOlgelere yaytlmca; uzak diyardaki her kabile 
veya koyde goru§ sahibi olabilecek ustun degerli mtisluman erler bu
lunuyordu. Devletin ytice yonetim noktasmdan uzakta bulunan bu in
sanlann goru§lerini beli~tmek uzere donu§umlU olarak bir kural veya 
sistem koymak ihtiyac1 hissedilmi§ olabilir. Ancak Hz. Peygamber bir 
c;ok neden ve hikmetle boyle bir kurah kojrnamt§tlr : 

Birincisi; bu konu islam ummetinin zaman ve mekan ic;indeki sos
yal durumunun degi§mesine gore degi§ir. Hz. Peygamberin Mekke'nin 
fethinden sonra ya§ami§ oldugu o c;ok az sure insanlarm akm akm 
Allah'm dinine girmeye ba§lad1klan suredir. Allah'm, Muhammed um
metine imparatorluklann ve Ulkelerin kapiSlm a><;acagm1, milletleri 
emri alttna verecegini Hz. Peygamber biliyordu ve buimn mujdesini 
alini§tL i§te butun bu nedenler, Hz. Peygamberin Mekke'nin fethin
den hemen sonraki kiSa hayat doneminde, islam ummeti i<;:in elveri§li 
olacak bir §Ura kaidesini va'z etmesini engelliyordu. O'nun asrmdan 
sonra gelen donemlerde, geni§ Ulkeler fethedilmi§, eski medeniyet men
subu milletler ya mtislUman olmU§lar veya islam'm hakimiyyet!ni ka
bullenmi§lerdi. Peygamber bu kaideyi va'z etmemi§ti. <;unku o zaman 
ic;in uygun olan kurallarm, her zaman ic;in elveri§li olmasmm imkan
sizhgmi biliyordu. Keza araplarm ill(ellik donemlerinde uygun du§en 

. bir kaidenin daha sonraki donemlerine uygun du§meyecegini biliyordu. 
Binaenaleyh, en uygun olam; Hz. Peygamberin §UTa kaideleTini .va'z et
meyip, ummetin kendi §artlanna gore §UTa §ekillerini kabullenmele
ridir. 

Bir ·diger hikmet de §U idi: Eger Hz. Peygamber belirli bir zama
nm ihtiyacm1 esas alan gec;ici §Ura .kurallan koymu§ olsayd1, mtis
lumanlaT . onu esas al~rlar, her zaman ve her yerde dini bir ilke imi§ 
gibi onu uygulamaya <;:ah§trlardL Halbuki bu kaTar dini bir emir de
gildir. Bu sebeple sahabe-i guzin Hz. Ebu Bekir'i halife sec;erken, Hz. 
Peygamber onu bizim .dinimiz ic;in se<;:mi§, biz dunyamtz i<;:in neden 
sec;meyelim? demi§leTdi. DenebiliT ki, boyle kaideler va'z edilmi§ ol
saydi, islam ummetinin ihtiyac; halinde o kaideleTi ortadan kaldmp 
degi§tirme ve tebdil yoluyla tasarruflarda bulunmalan caiz olabilirdi. 
Biz deriz ki; Hz. PeygambeT; siz dunyamzm i§lerini benden daha iyi . 
bilirsiniz, dedigi halde (bunu Muslim rivayet edeT) ve : Sizin dininizle 
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ilgili konularda soyleneni yapm. Dtinyamzla ilgili konulara gelince, siz 
;bunu daha iyi bilirsiniz. (Bunu Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyar.) Bu
yurdugu halde; insanlar anun dtinya ile ilgili sozlerinden bir ~agunu 
din alarak kabul etmi§lerdir. insath bir ki§i mes'eleyi iyice dii§tintir, 
avam ve havasstan ibaret alan mti'minler tabakasmm §UUr yaplSlni ger
~ek §ekilde bilir ise, bu gibi kanularda halkm ekseriyetinin herhangi 
bir §eyi degi§tirmeye r1za gostermesinin ~ok zar alacagm1 anlar. Eger 
Hz. P~ygamber bunu kayup da degi§tirmesine cevaz verseydi, anlar en
gellerler ve derler ki haytr, degi§tirilemez. Peygamber tevazu nedeniyle 
degi§tirilmesine cevaz vermi§ ve bizim gorii§lerimizden rucu' etmekle 
hO§lamriayahm diye bizi egitmi§tir. Ashnda en dagru gorti§ her halti
karda . o'nun gorti§tidur. Bu soyledigimize en yakm ornek imam Ah
med merhumun zaytf ve mursel hadisle amel etmeyi ktyas ve ta'lile 
tercih etmesidir. 

Bir diger huslis da eger; Hz. Peygamber bu kurallan kendiliginden 
koymu§ olsaydt, ~lira ile amel etmemi§ alurdu. Bu ise, anun i~in mu
haldir. Zira o, Allah'm emrine muhalefet etmekten uzaktlr. Eger bu 
kMdeleri, yanmda bulunan mtisliimanlarla isti§are ederek kaymu§ al
saydt, 'bu takdirde ummetinin ~agunlugunun kararla§tlrdtgl gorti§ti 
vaz' etmi§ olurdu. T1pk1 uhud gtinunde sava§a ~tkmak kanusundaki ka
ran gibi. Daha once de soyledigimiz gibi, ekseriyetin gorii§ti yanh§ idi 
ve Hz. Peygamberin gorti§tine aykm idi. Rasulullah (s.a.) bu gibi kim
seleri ve hatta fetihten sanra islam'a giren pek ~ak kimsenin kararla
nna gore islam htikumetinin kiSas ve ilkelerini vaz' etmeye raz1 aldu 
mu? Yoksa bunu, her zaman uygun alan htikmu vermeye yetkili kt
lman timmetin c;agunluguna m1 terketti? Evet, bu yetenegin mahiyyeti 
daha sonra a~1ga pktl. Umumun menfaatlm garanti edecek bir kural 
koymaya o gunkti kitlenin kabiliyetinin yeterli almadigi anla§Ildi. Bu
nun i~in Hz. Orner (r.a.) Hz. Ebubekir'e biat ederken; iimmetin teh
likeye ve ihtilata du~mesinden karkarak acele davranmi§tlr ve bu ko
nuda Ebubekir'e biat ani bir"alayd1. Allah muslumanlan a gibi hallerin 
kottiltigtinden muhataza etsin. Tekrar a gibi durumlara donmek uygun 
almaz diye ifade etmi§tir. Keza Hz. Ebu Bekir de isti§are etmi§, anla
rm ha§nlid aldugunu anlaymoa, yerine halife adayt alarak Hz. Omer'i 
gostermi§tir ki, bir daha tefrika ve ihtilata mahal kalmasm. Nitekim 
az sanra bu konu da gelecektir. Eger Hz. Ebu Bekir (r.a.), islam tim
metinin §liray1 yerine getirme konusunda haz1r oldugunu bilseydi; ih
tilAf ve tefrikadan emin alacaklanm kabul etseydi, mes'eleyi §Ura hey'e
tine b1rak1r ve hayatmda en uygun gordtigti ki§iyi devlet ba§kanh~ 
gorevine getirmek ve anun tizerinde ay birligini saglayarak dagllmayt 
onleyip oyle olmek istemezdi. 

Baz1 kimseler derler ki : Hz. Omer'e biat §uraya gore degil, ta'yine 
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gore olmu§tur. Halbuki aziz olan kitabm ap~Ik hiikmiine gore; !slam 
htikumetinin esas1 ~ura, Hz. Ebu Bekir'in Hz. Omer'i yerine aday gos
termesi ise sahabenin golii§iidur ve Kur'an'I neshedemeyecegi gibi, tah
sis ve takyid de edemez. Sahapenin cumhuru nas1l olmu§da bu karara 
gore davrai_J.IDI§ ve fakihler de onu §er'i bir kaide olarak benimsemi§ler
dir? ~ii veya §ii olmayan bagimsiz ara§tmcilar, f1k1hla me§glll olan 
birine bu soruyu sorduklan zaman, o kimse kendilerine fikhi kurallara 
gore cevab verir ve der ki; bu, asha'bm kabul ettigi ve uzerinde icma' 
ettigi bir gorli§tur. icma' ise mlistakil ·bir delildir ve onunla amel etmek 
gerekir. Biz diyoruz ki : ~ia ve diger bagimsiz ara§tlricilan bu cevab 
ikna' etmez. Qlinku onlar icina'm meydana geli§ tarzm1 tarti§makta 
ve nassm bulundugu hallerde icma'm caiz olup olma<ilgmi, icma'm 
islamm menfaati geregi, kat'i bir mes'ele olup olrnadigmi tarti§makta
dirlar. Ve demektedirler ki : icma'1 kabul etsek bile Hz. Ebu Bekir, 
nass'a muhalif olan bu konuda nas1l one atilmi§tlr? Halbuki henuz · 
o mevzuda icma' vaki' olmaml§tlr. Siz diyorsunuz ki; bu hususta icma' 
oldugu igin uyulmasi gerekir. Halbuki daha o hayatta iken icma' ger
~ekle§mi§ degildir? Dogrusu Hz. Omer'e biat, §Ura ile olmu§tur. An
cak bu §Ura Hz. Ebu Bekir'in hayatmda gergekle§mi§tir ve bunun on
derligini de az once belirttigimiz gibi bizzat Hz. Ebu Bekir yapmi§tl. 
Hz. Ebu Bekir'in §Urayla acele etmesinin sebebi; islam ummeti arasm
da kendisinin vefatmdan sonra ihtilaf, tefrika · fitnelerinin dogmas1 
endi§esi idi. Bu sebeple kendisinden sonra gelen sahabe arasmda golii§ 
ve yer sahibi olan ki§ilerle isti§are etti. Ve bunlarm ekseriyetinin Hz. 
Orner konusunda muva.fakat ettiklerini gordu. Bir k1smmm da, Hz. 
Omer'in §iddetinden ~eklndiklerini tesbit · ederek onlann i~indeki bu 
korkuyu izale etmeye ~ali§ti ve; o beni gok yumu§ak goruyor da bu
nun i~in §iddet gosteriyor gibi sozler soyledi. Yani ikisinin davram§la
rmm birle§mesinden denge ortaya ~1ktig1 i<;in boyle davrand1gm1 be
lirtti. Hatta Hz. Ebu Bekir vefatmdan once minbere <;1karak bu ko
nuyu anlatti ve halk1 da ikna' etti. Boylece, daha halife hayattayken 
Omer'i yerine aday gosterdi. Hastallgi esnasmda kendisine veki~ ve 
oldukten sonra da millete halife aday1 olarak onu gosterdi. Ancak Hz. 
Omer'in emir olmasmdaki ana kaide ummetin ona biat etmesiydi. Bia
tm sahih olmas1 ise §Uraya dayall degildir. Herkesi tek bir gorii§ uze
rinde birle§tirip ummeti memnun edecek oy birligini saglamak i~in 
§Uraya ihtiya<; vard1r. Eger bu husus, hall ve akd ehli arasmda §Urasiz 
ger~ekle§ebilecekse - gunumuzdeki cumhuriyet hukumetlerinde oldugu 
gibi sec;im yoluyla veya benzer bir §ekilde gergekle§tirmek mumkun 
ise- maksad has1l olmu§ say1hr. Hz. Ebu Bekir'in hayatta iken Hz. 
Omer'i halife sec;tirmek igin isti§are edip halk1 ikna' etmesi, onun olu
munden sonra aynca isti§are etmeye gerek duyurmarm§br. Butun urn-
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met ona biat etmi§ ve onu halife olarak kabul etmi§tir. Boylece Hz. 
bmer'in hilafeti, §Uradan soma veya §Ura vas1tasiyla saglanmi§ olan, 
oy birligine dayall bir hilafettir. 

Hz. bmer'in §Ura i~in helirli §ahiSlan ta'yin etmesi, onun bir i~
tihadldir. Bu da isti§are edilenlerin· say1smm fazlallgmdan korkularak 
ihtilaf fitnesinin dogmasm1 onlemek i~in ve aym zamanda §U.ra esa
Sllll ayakta tutabilme'k i~in yapilml§ bir i~tihadtlr. Hz. bmer'in §ura 
i~in ta'yin ettigi ki§iler islam iimmeti i~erisinde yeri ve gorii§ii olan 
insanlard1r. Onlar bir konu iizerinde ittifak ederlerse, iimmet onlann 
gorii§iine boyun . eger. Keza ihtilaf edecek olurlarsa, arkalannda onlara 
baglanan bir grup vard1r. Qiinkii her birinin arkasmda bir topluluk, 
onu miisliimanlann emirligine ehil olarak goriiyordu. Hz. bmer'in se~
tigi bu insanlar iilii'l-Emr veya iilii'l-Emrin onderleri ve se~kinleriydi. 

\ 

Bunlar, isti§are edilmeye daha laytk ki§ilerdi. ( ... ) (Re§id R1za, Tefsir 
el-Menar, IV, 199 - 203) . 

Azim ve Tevekkil.l 

Re§id R1za tevekkiil konusunda da §Oyle demektedir: 
Allah Teala, peygamberine 'isti§areyi emretti'kten sonra, buyuru

yor ki: ((Bir azmettin mi arti'k Allah'a tevekkill et.)) Yani bir konu
da isti§are edip, §Ura'nm tercih ettigi gorii§ belirdikten sonra, o gorii§ii 
ger~ekle§tirmeye azmedip haz1rlandm rm, artlk ger~ekle§tirme konu
sunda Allah'a tevekkill et. O'nun yard1m ve destegine giiven. Kendi 
giiciine, kuvvetine dayanma. iyi bil ki; senin giiciinden daha fazla, 
daha miikemmel gii~ vardlr. Senin giivenip dayanman ve baglanman 
gereken gii~ O'dur. Sebepler tiikenip kap1lar kapand1gmda O'na sigi
nmz. Bu konuda iistad (Muhammed Abduh §oyle der) : Bir fiile azmet
mek; her ne kadar dii§iinme, saglam gorii§e ula§ma isti§are ve tedbirler 
almdiktan sonra ger~ekle§mekte ise de biitiin bunlar, ba§an i~in ye
terli degildir. Ba§an, ancak Allah'm yard1m ve tevfiki ile miimkiindiir. 
Qiinkii ba§anmn oniine dikilen harici engelleri ancak Allah izale eder. 
Bu sebeple mi.i'minin Allah'a giivenip dayanmas1 onun giiciine ve kuv
vetine i'timad etmesi gerekir. 

((Dogrusu Allah tevekkiil edenleri sever.)) Kanunu uya:pnca se
beplere sanlmakla beraber, Allah'm gii~ ve kudretine dayananlan Al
lah sever. Kimide Allah severse, onu kendi lutfuyla §ahsi gii~ ve kuv
vetine dayanmaktan allkoyar. ( ... ) Ki§i gurur ve kibre kapild1g1 i~in 

mes'elelere iyice bakamaz. Allah'm buyruklanm gaflet ve alayla din
ler. Mes'elelere erinerek el atar. Allah'a dayanan ki§i gorerek kulagmi 
verir. tbret goziiyle bakar ve o zaman gozii demir gibi keskindir. Ka
rarhhkla elini atar, o zaman pen~esi gii~lii kuvvetlidir. Qiinkii o, duyar 
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ve gor.iir. Ha~ i<;in amel eder. Arzunun siisledigi, gururun aldattlgJ. 
batil i~;in degil. Boylece kudsi hadisin dogrulayiCISI olur. Kudsi hadiste 
buyurulur ki: Ben onu sevdigimde gordiigii gozii, duydugu kulagt ve 
dokundugu eli olurum . .Ayet-i kerime; §artlan yerine gelmi§ olan kara
nn uygulanmasmm gerekliligini a<;Ik<;a belirtmektedir. Sava§ ve yo-' 
netim gibi umumu ilgilendiren mevzularda §artlarm en onemlisi isti
§aredir. Qiinkii karars1zhk ruhtaki zayifhgJ.n, ahlaktaki sarsmtmm Ua
desidir. Soz ve davram§larda kimseye giivenmemenin neticesidir. Ozel
Hkle karars1z olan ki§i, devlet ba§kam veya ordu komutam ise onun 
kararsizhgi ba§mda bulundugu devlete veya orduya giiveni ortadan kal
dlrir. Bilhassa bu karars1z . davrani§ i§e 'ba§ladiktan sonra d'evam eder
se, daha tehlikelidir. Bunun i<;in Hz. Peygamber; Uhud'da §Urada beli
ren gorii§ten donmek isteyenlere i'ti'bar etmemi§, z1rhm1 giymi§ oldu
gu halde, onlarm §ehrin dl§ma <;Ikma'k istememelerini gozoniine al
mayarak t;Ikmi§tlr. Bu ise -daha yukarda belirtildigi gibi- kesin so
nuca vaz;dlktan sonra §Ura kararmm uygulamaya konulmasmm gerek
liligini g6sterir. Boylece Hz. Peygamber onlara, her i§in bir zamam ol
dugunu- ve isti§arenin de bir vakti oldugunu bildirmi§, isti§are bitince 
i§ zamammn gelecegini ogretmi§ti. Bir ba§kasmm; §Uranm kararla
nm uygulamaya ba§laymca, karanm bozmas1run, i§ini b1rakmasmm 
dogru olmayacagmi belirtmi§tir. 0 ba§kan, isterse §Ura ehlinin gorii
§iiniin hatall oldugunu kabul etsin. T1pk1 Hz. Peygamberin Uhud sava
§Ina t;Iki§taki §lira karanmn uygun olmadigim kabul etmesi gibi. Bu 
husils, zararlardan en hafif olam istenir, kurahna irca' edilebilir. ( ... ) 

Yukarda agiklananlardan tevekkiiliin ancak sebeplere sanlmak
la olabilecegi ve tevekkiil iddiasmda bulunup da sebepleri terketmenin 
akilsizhk, §€riat1 bilmemek oldugunu gormii§tiik. Tevekkiiliin yeri kalb
dir. Sebeplere gore davranmamn yeri organlard1r. Allah'm yarattigi fit
rat geregi; insan da bu karan uygulayan ki§idir. Allah'm fitratmda 
ve yaratl§mda degi§me goremezsiniz. Binaenaleyh §eriatta insan; se
beplere sanlmakla miikelleftir. Nitekim Allah Teaia Miilk :suresinde 
~oyle buyurur: «Yerytiziinii size boyun egdiren O'dur. Oyleyse yerin 
s1rtlannda dola§m, Allah'm verdigi nz1ktan yeyin, sonunda donii§ 
O'nadir.» (Miilk, 15). Nisa suresinde ise §6yle buyurur ; «Ey iman eden
ler, ihtiyath davramn, boliik ooliik veya hep birden sava§a gidin.» -
(Nisa, 71). Enfal suresinde -ise §6yle buyurur: '«Onlara kar§I giiciinii
ziin yettigi kadar Allah'm dii§mam .ve sizin dii§manlanmzi ve bunlarm 
dl§mda Allah'm bilip 1 sizin bilmediklerinizi sindirmek iizere kuvvet ve 
sava§ atlan hazirlaytp. Allah yolunda sarfettiginiz her §€Y, size hak
sizlik yap1lmadan tamamen Odenecektit.» (Enfal, 60). Bakara suresin
de ise §6yle buyurur: «Ve aZik edinin. ~iiphesiz ki aZigm en hayirhsi 
takvadir.» (Bakara, 197) . Hud suresinde peygamberi Lilt (a.s.) a §oyle 
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emreder : «Geceleyin bir ara ailenle beraber yola c;Ik.» (Hud, 81); MU.Sa 
peygambere de §oyle emretmektedir: «Kullarirni geceleyin yola c;Ikar.» 
(Duhan, 23) Hz. Ya'kub'un oglu YU.Suf (a.s.) a soylediklerini aktarirken 
de §oyle buyurur : <tOgulcugum, rii'yam karde§lerine anlatma, yoksa 
sana tuzak kurarlar. Zira §eytan insanm apac;Ik dii§mamdir.>> (Yu
suf, .5) Keza Ya'kub'un §oyle dedigini aktanr: <<Ogullanm, tek bir ka
pidan ·degil, ayn ayri kapilardan girin .. Ama Allah katmda size bir 
faydam olmaz. Hiikiim ancak Allah'mdir. O'na tevekktil ettim. Tevek
ktil edenler de O'na tevekkiil etsinler.» · (YU.Suf, 67). Boylece Allah' a te
vekkiil ettim diyenleri uyarmakla birlikte, Allah'a tevekkiiliin geregi 
de bu ayette hatirlatilarak iki vacib birle§tiriliyor. Bu ikisi arasmda 
c;eli§ki olmadigi, mii'minin bunlardan kendini uzak sayamayacagi be
lirtiliyor. Qiinkii ki§i tevekkiil edip de gerekli tedbiri almaz, Allah'm 
sebepler ve sonuc;Iarla ilgili kanununu gozoniinde bulundurup hazirlan
mazsa kaybettiginde ve amacma ula§amadigmda; pi§rnan olur, yanar, 
§er'an ve aklen giiliinc; olur. Nitekim Allah Te'ala israf konusunda §Oyle 
buyuruyor: «Elini boynuna baglayip cimri kesilme, biisbiitiin de ac;Ip 
tutumsuz olma. Yoksa pi§rnan olur, ac;Ikta kahrsm.» (isra, 29). Ki§i; 
haZirlamp sebeplere sanhr ve giivenir de kalbi Allah'tan gafil olursa; 
c;ali§IDasmm bo§a gitmesi ve maksadma ula§mamasi halinde panige 
kapihr, huzursuz olur. Sabredemez, dayanamaz. Ki§iye i§leri kolay gos
teren sabir ve sebatn;an uzakla§Ir. Artlk o insan, kaYipdan nasi! ya
rarlanmak gerektigini ve i§lerini nasi! diizenlemek icab ettigini anla
yamaz. Kurtulu§ ve ba§an . iimidi kalmaz, iimitsizlige ve ye'se dii§er. 
Bunun ic;in Allah Teala birc;ok ayet-i kerime'de Sl:!-blrla tevekkiilii aym 
yerde zikretmi§tir. Nitekim ibrahim suresinde kavmiyle tartl§an pey
gamberlerden soz ederken §Oyle buyuruyor : «Bize yollanmiZI gosteren 
Allah'a nic;in tevekkiil etmeyelim? Bize ettiginiz eziyete elbette sabre
decegiz. Tevekkiil edenler ancak Allah'a tevekkiil etsinler.» (ibrahim, 
12). Peygamberlet Allah'm kendilerini ilahi yola sevketttgini bildiri
yorlar ki bu yol sebepler konusundaki ilahi kanunlard!r: ·.kncak miite
vekkil olduklan ic;in kendilerini sabra ali§tlrdiklarim da bildiriyor. Di
ger taraftan zulme ugrad1ktan sonra hicret edenler ic;in : «Onlar ki 
sabrettiler ve Rablanna tevekkiil ederler.» (Nahl, 42) buyuruyor. Keza . 
Ankebut suresinde; <d§ yapanlarm miika.fatl ne giizeldir. Onlar ki sab
rederler ve Rablarma .tevekkiil ederler.n (Ankebut, 58- 59) buyuruyor. 
!nananlan; i§ yapmak, sab1r ve tevekkiille niteliyor. Peygamberlerin 
sonuncusu Qlan Hz. Peygambere de; «oyleyse 0'11u vekil edin. Ve mii§
riklerin soylediklerine sabret.>> (Miizzemmil, 9) ·l)uyuruyor. Ayr1ca ona 
«Kafirlere ve miinaflklara uyma. Onlann eziyyetlerinden vazgec;. Ve 
Allah'a tevekkiil et. Vekil olarak Allah yeter.n (Ahzab, 48) buyuruyor. 
Burada soziine guvenilmeyen ki§ilerin soziine gore davranmaYI yasak-
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larken, tevekkiil emri de birlikte geliyar. Sozune guvenllmeyen insan; 
hile yapar, aldatir ve dagruyu soylemez. Aym zamanda bu ayette te
vekkiil ile isti§areyi de birle§tiriyar. Biitun bunlar miisbet ve menfi yon
leriyle sebeplere sanlmaya amirdir. Aynca Talak suresinde nz1ktan 
mahrumiyyet veya geni§lik bahis mevzuu iken, tevekkiil sozkanusu edi
liyar. Keza azgmlann i§kencelerine sa:bmian sazedilirken; yine tevek
kiil bahis mevzuu ediliyor : «Allah muttakilere kurtulu§ yalu saglar 
ve onlara beklemedikleri yerden nz1k verir. Kim de Allah'a tevekkiil 
ederse Allah ona yeter. Allah emrini yerine getirendir.» (Talak, 43). 
Aynca ahiretten gafletten ve dunya nzkmdan geni§ligine aldanmak
tan vazge~meyi bildiren ayette de tevekkiil bahis mevzuu ediliyor : 
<cSize verilmi§ alan herhangi bir §ey sadece diinya hayatmm meta1d1r . 

. Allah katmda alan iman edip tevekkiil edenler i~in ~ak daha haytrh ve 
daha sureklidir.» (~ura, 36) 

Sebeplere sanlma'kla tevekkiil etmeyi birlikte ele alan Kur'an'dan 
ou ayetlerle yetiniyoruz. Bu konudaki hadis-i §erif'lere gelince; en sa-

. hihlerinden birisi cennete hesabs1z alarak gireceklerden bahseden ha
distir. Ahmed ibn Hanbel ile Buhari ve Miis11m'in Abdullah ibn Abbas'
tan merfu' alarak naklettlkleri hadis birka~ degi§ik ifadeyle varid ol
mu§tur. Bunlardan biri '§oyledir : Ummetimden yetmi§bin ki§i hesabs1z 
olarak cennete girer. Bunlar muska yaptirmayan, ugura ini:mmayan ve 
ate'§le dovme yaptirmayan ve Rablanna tevekkiil edenlerdir. ( ... ) G6-
ruyarsunuz ki, hadis-i §erif'te tevekkiil, bir takim vehme dayah dav
ram§lan terketnieyle birlikte zikredilmi§tir. Hadis-i §erif muskayla §ifa 

. istemeyi reddetmi§tir. <;unku muska, §ifamn hakiki sebebi degildir. An
cak sebepleri bilmeyen ve kavrayamayan cahlller, bilinmez sebepler ol
dugunu soyleyerek muskadan §ifa umarlar. ~eriat, tabiat, ak1l ve na
kll; e§yayi hakiki sebeplerinden ogrenmek gerektigi kanusunda birle§
mi§tir. ( .. . ) 

Bu hadisten ayn alarak bir diger hadiste de §6yie buyurulur: Siz, 
eger Allah'a hakkiyla tevekkiil etseydiniz, kU§lan riziklandlrdigl gibi 
sizi de nz1klandmrd1. Onlar sabahleyin a~ kannla giderler, ak§amle
yin tok karmla donerler. Bu hadisi imam Ahmed, Tirmizi ve ibn Mace 
zikretmi§lerdir. Tirmizi bu hadisin hasen ve sahih oldugunu sayler. 
Hakim de onu sahih saymi§tlr. Zehebi tevekkiilun ~ah§mayJa beraber 
oldugu gorii§U.nu bu hadise dayandmr. QU.nkii ·bahis mevzuu alan ku§
lar, sabahleyin r1zkm1 aramaya ko§ar, a~ karmla gider, ama ak§amle
yin tok karmla donerler. Hadis-i §erif ku§ yuvasmda durup kahrsa Allah 
ona hi~ ~all§madan r1z1k indirir, demiyor. 

Bu konuda bir d.iger hadis de §6yledir : Hz. Peygamberin yamna 
gelen ve devesini ba§l bo§ b1rakmak isteyen ·birisi; Hz. Peygamber'e de
vemi baglay1p oyle mi tevekkUI edeyim? diye sormu§. Hz. Peygamber 
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de : Batla, oyle tevekk\il et, buyurmu§. Tirmizi bu hadisi Enes'den ri
viyet eder. ( ... ) 

Bu konuda selef-i salihinin pek cok rivayetleri ve ozlii sozleri var
chr. (- .. ) Ahmed ibn Hanbel'ln otlu Abdullah der ki : Ben babama de
dim ki : filu miitevekkiller; biz otururuz, Allah nzlomiZl gonderir di
yorlar. Ne dersin? 0; bu, cirkin ve kotii bir sozdiir, dedi ve Allah Azze 
ve Celle : «Cum'a giinii namaza ~atmid1gmda Allah'm zikrine ko§u
nuz ve all§-veri§i b1rakm1Z,ll buyuruyor, dedL Yine Ahmed ibn Han
bel'in oglu der ki; ben babama; biz, Allah'a tevekkiil ediyoruz ~all§lp 
kazanmaYlz, diyen bir toplulugun dururnunu sordugumda · dedi ki : 
Biitiin insanlann Allah'a tevekk\il etmesi gerekir. Ancak kendilerine 
de ~al131p kazanrnak dii§er. 0 soz, ahrnak bir insamn soziidiir. Ahmed 
tbn Hanbel'in oglu Salih'den rivay.et edilir ki; o babasma tevekkiilii 
sordugunda §6yle derni§tlr: Tevekkiil giizel bir §eydir. Fakat ki§iye 
gereken; insanlara yiik olrnamaktlr. Ki§i ~all§rnall, ailesine ve evine 
yeterli olmah ve i§i b1rakrnamahd1r. ( ... ) Hz. Ebubekir, Osman, Ab
durrahrnan, Talha ve digerleri (Allah onlardan raz1 olsun.) ticaret ya
parlardt. Hatta Ebubekir halife s~ilditinin ertesi giinii pazara gide
rek sabahleyin ornuzuna el'bise asrn1§ ve onlan satlyormu§. Hz. Orner ve 
Ebu Ubeyde gelip, ne yap1yorsun? demi§ler. 0 da ah§-veri§ yaptyorurn, 
demf3. Onlar sen rniisliirnanlarin ba§ma gectigin halde ni~in hala tica
ret yap1y~rsun? dediklerinde, o, ailerni ne ile doyuracagtrn? derni§. Aca
ba bunu diyen Ebubekir rniitevekkil degil miydi? Sahabe-1 giizin ken
di el.inin kazanc1yla yetinmeye call§mi§lardlr. Ashabtan; biz Allah'a te
vekkiil ettik. 0 ~all§rnadan bizi r1z1klandlnr diyene rastlanrnanll§tlr. 
(R~id Rtza, Tefsir el-Menar, IV, 205 .- 2'13) 

Hz. Peygamberin Geli§i 

Allah Teila'mn onlara bir peygamber gondermesi ve bu peygam
berin de kendilerinden olrnas1 hi~ .§iiphe yok ki, pek biiyiik bir lutuf
dur. Celal sahibi olan Zat-1 Kibriyamn kendi ind-i ilahisinden baz1 
ma'hlukatma: bir peygamber gondermesi pek biiyiik inayetinin bir ifa
desidir. Bu Iut!-u inayet ancak kerern ve ihsAn sahibi Zat-1 ilahiden 
!eyezan edebilir. Bu ilahi Iutuf ve ihsan kar§Ismda hi~ bir be§eri dege
rin sozii olmaz. Be§er denilen §U kitle de neci oluyor ... Ne degeri var 
§U ma.hlftkatm ki, Allah TeAla, onlan kendi ind-i ilahisinde zikre §ayan 
gorsiin. Onlara bOyle bir lutf ve inayeti miiyesser ktlsm. Allah Teala'
nm mii'minlere bah§ettig! lutf-u inayetin rniktan o dereceye ula§Iyor 
ki, kendi ind-i ilahisinden onlara bir peygamber gonderdigi gibi, bu 
gelen peygarnber onlara ayetlerini ve kelamtm okuyor. filayet Allah'm 

Tefsir, C, IV,· F . 90 
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lutf-u inayeti olma.sayd1 ne onlara bOyle hesabs1z ihsa.nlarda bulunur
du, ne de kullanndan hi<; bir kar§Illk beklemeden onlan rahmet derya
sma daldmrdl. 

Bu gelen peygam'berin <Ckendi i~;lerinden» olma.s1 ise bu ilahi lutfu 
kat kat fazlala§tlnyor. Ayet-i kerime'de «Onlardan» demniyor da, ((ken
di i~;lennden» buyuru)uyor. Zira Kur'an-1 Azimli§§an'da ge~;en ( ,:,.,. 
~t ta'birindeki ifade kudreti ~ok dertn manalar ihtiva ettigi gibi 
ilham vermesi yoniinden de geni§ delaletler ifade etmektedir... Ger
~;ekten Peygamber-i _Zi§an ile rp.ii'minler ara.smdaki miinasebetler kendi 
i~;lerinden bir ki§inin, diger ki§i ile miinasebetleri gibidir. Yoksa ferdin 
toplulukla alan miinasebeti g'ibi degildir. Mes'ele, sadece Rasftlullah'm 
onlardan bir ferd olmas1yla bitmiyor. Peygamber ile mii'minler ara.sm
daki miinasebetler bundan ~;ok daha derin ve daha ilerl. miinasebet
lerd'ir. Hem bu iman sayesinde, onlar peygamber ile bu derece miina
sebet kurabilmektedirler. Ve Allah Teala'mn verdigi lutf-u ihsan saye
sinde bOyle yiice ufka yiikselebilmektedirler. Ve bu, Allah Teala'mn mii' 
minier iizerinde bir lutf-u ihsam birka<; misli fazlad1r. Bir kere onlara 
bir peygamber gondermesi Allah'm lutf-u inayetinin niimunesidir. On
lann nefsinin peygamberin nefsi ile miinasebettar olma.s1 ayn bir 
lutf-u ihsan ornegidir. Peygamberin de onlarla bOyle giizel ve tatll 
miinasebet te'min etmesi Allah Teala'nm ba§ka bir ihsarimm e.seridir. 

Diger taraftan bu ulvi lutfun eseri, pratik neticelerde de kendisini 
gosteriyor. Onlarm kendi benlikleri, ya§ad1klan hayat ve insanllk ta
rihindeki yerleri bu lutfun giizel bir niimunesidir. 

«BU Peygamber onlara Allah'm ayetlerini okur, kendilerini tezkiye 
eder ve onlara kitab1 ve hikmeti ogretir.» 

Bu lutf-u ihsan iki biiyiik sahada tecelli ediyor : 
a - Allah Teala'mn kendi i~lerinden onlara bir peygamber gonder

mesi ile ortaya ~1kan ilahi ihsan, bu gelen peygamberin kendilerine 
Allah Teala'mn kelam1 ile hitab etmesi He daha da artlyor. 

«Bu peygamber onlara Allah'm · ayetlerini okur.» 
~ayet insanoglu tek ba§ma bu ilahi lutf-u ihsam dii§iiniip, idra.k 

etseydi biitiin benligi ile titrer, biitiin varhg1 ile Hak Subhanehu ve 
Teala'mn huzuru izzetinde egilerek secdeye vanrd1. O'na §Ukreder, 
ibadet ederdi. 

~ayet be§er cinsi Allah Ziilcelal'in kendisine lutfederek, kelam1 
ilahisi ile hitab edi§indeki ulviyyeti kavra.saydl. .. Evet, insanogluna 
zatl ve Slfatma dair ma'lumatdan SOZ etmek i<;in hitab edi§ini ve ffiu
hiyyetinin mahiyyetini Ve husUsiyyetlerini a<;Iklamak i<;in hi tab edi§ini . 
anla.sayd1. .. Ne biiyiik ikramlarda bulundugunu idrak ederdi. Hak 
Teala insana insan olma.s1 i'tiban ile hitab ediyor. o zayif ve aciz ku
lun hayatmdan ve durumundan, heyecamndan, hareket ve siiklinetin-
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den soz ediyor. insam hayat verecek §eylere davet etmek, gonliine ve 
haline uygun olan dogru yolu gostermek ve be§eriyyeti geni§ligi gokler 
ve yeri ihata eden cennetlere davet etmek i~in hitab ediyor ... 

Bu, Allah TaJa'mn o lutfu, -ihsam ve fazli ile birlikte yiiriiyen ke
rem ve feyzinden ba§ka bir mana ifade etmez. 

Hi!; §iiphe yok ki, Allah Teala biitiin alemlerden miistagnidir. Aciz 
ve zayif olan insanoglu ise, pek fakir ve muhta~ durumdadir ... I§te 
0 Celil olan Zat-1 Kibriya bu fakir ve muhta~ olan insanoglunu biitiin 
varligJ lie ku§abyor, lutf-u inayeti sayesinde ilahi daveti ile onu ad1m 
ad1m ta'kib ediyor. ~u fakir ve aciz insanogluna hitab eden, onu Hakka 
davet eden ve davetini tekrar be tekrar zik~eden; Gani olan Allah Tea
la'dlr. 

Ne ikram! .. Ne lutuf! .. Hadsiz §iikiirlerle odenmesi miimkiin olma
yan ne biiyiik fazl-u ata Allah'Im! .. 

«Ve onlan tekziye eder.» Tertemiz yapar onlar1. Pirpak k1lar ve 
yiiceltir... Dii§iince ve fikirlerini, goniil ve duygulanm temizler... Ev: 
lerini, e§yalanm, i~timai nizamlanm temizler. Onlan putperestligin, 
§irkin, hurate ve efsanelerin pisliklerinden temizler. Ve bunlardan be§er 
hayatmda arta kahin, insamn insanligmi Iekeleyen, insanhgm mana- · 
sm1 unutturan adet ve ali§kanliklardan, a§agilik merasim ve hareket
lerden temizler... Onlan cahiliyyetin kirlerinden temizledigi gibi, ca
hHiyyet devrinden kalma kirli adet ve all§kanhklardan, deger ve ol~ii- · 
lerden tertemiz k1Iar. 

Her cahiliyyet devrinden arta kalan birtakim kirlilikler ve pislik
ler vard1r. Arablarm cahiliyyetinden de arta kalan bir yigm pislikler 
mevcud idi. i§te 'bunlardan bir k1srmm Hazret-i Ca'fer ibn Ebu Talib 
§Oyle anlatmaktadir: Kurey§lilerin el~ilerinin yanmda Habe§istan Ne
ca§i'sinin huzurunda 0 devir cahiliyyet adetlerinden soz ederken diyor 
ki, -Kurey§ elc;ileri Nec8.§i'nin yanma gelip, miisliiman muhacirlerin 
geri dondiiriilmesini taleb etmi§lerdi.-

Ey kral, biz cahiliyyet ehli kimseler idik. Putlara tapar, olii eti yer, 
fuh§U irtikab eder, s1la-i rahim tammaz, kom§ulara: kotiiliik yapar bir 
kavim idik. t~imizden kuvvetli olanlar zayif olanlan ezer ve yerdi. i§te 
biz, bOyle bir halde iken Allah Teala bize kendi i~imizden bir peygam
ber g5nderdi. Biz onun soyunu ve dogrulugunu bilir, iffetli ve emin bir 
ki§( oldugunu kabul ederdik. Bizi tek bir Allah'a -tevhide- ~ag1rd1. 
O'na tbadet etmeye davet etti. Daha once bizim ve atalanm1zm Allah'
tan ba§ka ibadet eder olduklan ta§tan ve aga~tan yapma §eylere iba
det etmememizi istedi. Dogru sozlii olmay1, emanete' riayet etmeyi, 
s1la-i rahim yap1p etrafnmzda bulunanlara kar§I iyi muamele etmemizi 
emretti. Ba§kasmm mahremine tecaviiz etmeyi ve kan dokmeyi ya
sakladt. Fuh§u irtikab etmeyi, yalan soylemeyi, yetimlerin mahm ye-
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meyi, temiz kadmlara iftira atmay1 nehyetti. Allah'a ibadet etmemizi, 
O'na asia §jrk kO§mamarmz1 emretti. Namaz kilmamiZl, zekat verme
mizi ve oru<; tutmam1z1 emretti. 

0 cahiliyyet devrinden arta kalan pislikler arasmda Hz. !i§e (r.a.) 
nin anlattlgi ve iki cins arasmdaki mfulasebetleri ta.svir eden §U flkra
ya dikkat ediniz. Bu ·giiHin<; ve c;irkin durumu ifade eden metin Sa
hih-i Buhari'de aynen §U §ekildedir. 

Cahiliyyet devrinde nikah dort §ekilde yap11Ird1 : 

1 - Bugiinku halkm yapt1~ gibi nikah. Bir adam, birtsinin !k1z1 
ve evlat1Ig1 ile ni§anlamr, mehrini Oder, sonra da nikahlamrd1. 

2 - ikinci bir nikah §ekli de §oyle idi : Kans1 haytzdan temizlenin
ce adam kansma derdi ki; falancaya varve onunla birle§. Kadmm ko
casi bundan sonra ona hie; yakla§mazdl. Temas ettigi adamdan hamile 
kaldlg1 anla§Ilmcaya kadar kansmdan uzakla§Irdl. Hamile kaldl~ an
la§Ihnca isterse ve severse ·karen ile birle'§irdi. Daha c;ok, dogacak c;ocu
gun necabeti i<;in bOyle yaparlardl. Bu nikaha tstiblda' nikahl ad1 ve
rilirdi. 

3 - Bir ba~ka nikah §e~li de §oyle idi : On ki§iden, a§agl olmamak 
iizere bir topluluk birle§erek bir kadmm yamna girip hepsi birden onun
la temas ederlerdi. Kadm hamile !kallp da c;ocuk dunyaya gelince; c;o
cugun dogumundan birka<; giin sonra, kadm onlarm hepsine haber yol
lardl. i<;lerinden hi<; bit" erkek gelmemezlik etmezdi. Hepsi birden t~;>p
lanmca kadm : Sizin i§inizden olan §eyi biliyorsunuz. i§te §imdi do
gum yapt1m. Bu <;ocuk senindir ey falan, · derdi ve ic;lerinden sevdigmin 
adm1 verirdi. . <;ocuk o adama verilirdi ve adam c;ocugu almamazllk ede
mezdi. 

4 - Son olarak da §Oyle bir nikAh §ekli vard1 : Bir c;ok ki§l topla
mr ve bir kadmm yanma girerlerdi. Kadm gelenlerden hie; birisini gert 
c;evirmezdi. Bunlar umuma ait kad1nlard1. Kap1lanrun uzerine i§aretler 
c;ekerlerdi. Bununla tarumrlarch. isteyen kimse bu kadmlann · yanma 
girerdi. Herhangi birisinden h8.mile kallr da c;ocugunu dogurursa bii
tiin o erkekler yanma gelir toplarurlard1. Ehl-i vukuf bir ki§iyi c;ocugun 
babasm1 tesbit etmesi ic;in c;a~nrlard1. Sonra o fahi§e kadmm dogur
dugu yavruyu ehl-i vukuf'un tesbit ettigi §ahsa verirlerdi ve o ki§i bu
nu kabullenmekten imtina' etmezdi. Hz. Peygamberin bi'setiyle biitun 
o cahiliyyet devrinden kalma nikah §ekilleri ibtal edilmi§ ve bugiinku 
haline gelmi§tir. 

Yukarda ge<;en ibareden; hie; bir tefsire ihtiyA.c; hlssetmeden insan 
dii§dncesirtin ne derece a§agll1k durumlara dii§tiigunu, ne kadar behi-
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mile§tigmi anlamak mumk'iindur. Bir insanm kansm1 gonderip de ba§
ka bir erkekten kendisine necib bir evlad getirmesini istemesi, ne de
rece d'ii§'iik bir durumda oldugunu anlatmaya kafidir. TJ.pk1 atim veya 
devesini asil ve tohumluk bir hayvana ~ektirip iyi bir dol elde etme·k 
gibil. .. 

Ne adi ·bir tasavvur ... On ki§iyi ~mamak uzere bir toplulugun (!) 
birle§erek bir kadm ile temas etmesi.. . Sonra kadmm bunlardan birini 
se~ip ~uguna onun admi vermesi. 

Gayf;-i me§ru hayata gelince -ki, yukarda zikri g~en hadis.,f §e-: 
rif'te dorduncu s1ray1 i§gal ediyor- tamamen zulmun ve fuh§un ken
disidir. Dlgerlerinden farkll taraf1 sadece meydana gelen §eyin ehl-i 
vukuf bir ki§iye atfedilmesidir. Ve bunda utamlacak hi~ bir taraf bu
lunmuyordu. (!) c;ocuk kendisine atfedUen kimse de ~ocuga sahip ~Ik
ma:ktan imtina' etmiyordu!.. 

B'iisbutun bir ~itk:efti bu hal. i§te islam bu ~irkeften kurtardi 
araplar1. .. Bu pislikten temizle'di onlan. Ve §ayet islam olmasaydi 
ara:blar hala o ~irkefin i~ine bataca:klardl. Hem de ta girtlaklanna ka

. dar gomtileceklerdi. 
Cinsi miinasebetler mevzuunda zikrettigtmiz cahiliyyet devrinin 

bu a§agilik hali sadece kadm anlayi§lmn bir kiSmmi te§kil ediyordu. 
Bakm1z 'Ostad Ebu'l~Hasan el~Nedvi, «M'iislumanlann Gerilemesiyle 
Diinya Neier Kaybetti?» adll k1yme·tli eserinde §oyle diyor: Cahiliyyet 
devrinde kadm; zulum ve aldatllmanm hedefi idi. Hak'k1 ~igneniyor, 
mall yagma edUiyordu. BO§andiktan veya kocas1 old'iikten sonra begen
digi er'kek ile evlenmekten men'ediliyordu. E§ya ve hayvan gibi elden 
ele intikal ediyordu. ibn Abbas rivayetinde der ki: Bir kimsenin ba.bas1 
veya varisi, old'iig'ii zaman onun e§i kendisine kallrdi. Mehrini verince
ye kadar onu tutabilir veya h~bsedebilirdi. ~ayet mehrini vermezse, 
olunceye kadar beklethtii. Ata ibn Ebu ·Rebah der ki: Cahiliyyet dev
rinde bir adam olunce kansmm evlenebilmesi i~in 0 aileden bir ~ocuk 
varsa, o buy'iiy'iinceye, kadar bekletilirdi. ' 

S'iiddi der ki : Cahiliyyet devrinde bir ada:mm karde§i, babas1 veya 
oglu olur de bir ka.dm geriye b1ra:kusa, varislerinden birisi onun uzeri
ne . elbisesini attig1 takdirde ilk kocas1mn mehri He kendisine nikah
lar, yahut da ba§kasma nikahlayarak mehrini almaya hak kazamrd1. 
~ayet olen adamm kansl ka~ar ve kurtulursa ailesinin yanma gider ve 
kurtulurdu. 

CB:hiliyyet devrinde kadmm hi~ bir degeri yoktu. Erkekler hakla
tmdan istifade edip gerektigi gibi kullandl·klan halde kadmlar kulla
namiyorlardl. Kadmlara verilen mehir elinden allruyor ve s1rf eziyyet 
olsun diye 'bekletiliyordu. Kocasmm haksizllklan ile kar§Ila§Ir ve 'ba-
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zan da kocas1 kendisinden yiiz c;evirird.i. Bazan bak1rns1z olarak asklda 
kahyor ve kendi haline terkediliyordu. Bir taklm yiyecekler sadece er
keklere mahsus idi. Kadmlara yasaktl. Hie; bir hud.ut tammadan bir 
erkek istedigi kadm ile evlenebilirdi. 

Bu devirde k1z c;ocugundan nefret o kadar ilerleml§ti ki; onlan diri 
diri topraga gomecek hale gelmi§ti. - Meydani'nin naklettigine gore
Heysem ibn Adi §oyle anlatlr : K1z ~ocuklanm diri diri topraga goni
mek adeti; biitiin arap kabilelerinde carl olmakla beraber, ancak on 
ki§ide bir ki§i yapard1. islamiyyetin ilk devirlerinde, k1z ~ocugunu top
raga gommek adeti iizerinde m~htelif fikirler serdediliyordu. Bir kis
nn strf namuslanm korumak ic;in k1zlarm1 topraga gomiiyordu. Yahut 
da iizerlerine bir §erefsizligln gelmesinden c;ekindikleri i~in. Bir k1sm1 
da mavi gozlii, siyahi, ciizzamli veya topal c;ocuklanndan nefret ettik
lerinden dolay1 topraga gomiiyorlard1. Baz1 kirnseler de gec;im sikln
tismdan otiirii fakirlik korkuSU ile klZ c;ocuklan_m diri diri topraga go
merlerdi. 

K1z c;ocuklanm o kadar c;irkin ve ac1 bir §ekilde topraga gomer
lerdi ki, pek az kurtulanlar olurdu. Ktzm babasmm seferd.e bulunmas1 
veya me§guliyeti yiiziinden bazan gomme i§i gecike'bilirdi. . Bu takdirde 
c;ocuk biiyiir ve akh ba§ma gelirdi. Boyle olanlardan insam figana sev
kedecek kadar act hikayeler nakledilirdi. Bir kiSim kirnseler de klz c;o
cuklanm bu duruma gelince l;>ir yar kenarmdan a§agi atar ve yuvar
larlardl. 

Bu c;irkefler meyamnda - hatta biitiin bunlann esas sebebi- c;ak 
gilliinc; ve alc;ak bir veche arz eden §irk ve putperestlik belas1 gelirdi. 
Ustad Ebu'l-Hasan Ali el-:tfedvi zikri gec;en eserinde bu hususu da §Oyle 
ozetler: 

«Cahiliyyet devri arabian en igrenc; putperestlik ve §irk deryasma 
son derece dalmt§lardl. Her kabilenin, her §ehrin ve her bOlgenin hu
susi bir putu olurdu. Hatta her evin ayn ve kendisine has bir putu bu
lunurdu. Kelbi diyor ki: Mekke'de her ev sahibinin ayn bir putu bu
lunurdu ve evinde ona tap1mrd1. Bir Mekke'li sefere c;1kmak istedigi 
zaman, evinde yapt1g1 en son i§; putunu silmek ve ok§amak oluyordu~ 

Seferden dondiigii zaman da evine ilk girdiginde yaptlgt ilk i§; putu
nun online vanp onu ok§amakti. 

Araplar· putperestlikte o derece ileri gitmi§lerdi ki; baztlan bir evi, · 
baz1lan bir putu, bir eve veya puta giicii yetmeyenler de bir ta§l Ka'be' 
nin haremine diker veya sevdigi, ho§una giden bir yere kor, sonra da 
tlpk1 Beyt'iil-Haram't tava'f eder gibi onu tavar ederdi ve buna «En
sab» adtm verirlerdi. 

S1rf Allah'a ibadet edilmek ic;in yap1lm1§ olan Kabe'nin hareminde 
veya ~evresinde tam iic;yiizaltmi§ tane put vard1. Daha sonra ilerleyerek 
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putperestlik yerine ta§lara tapmmaya 'ba'§lami§lardl. imam Buhari 
Ebu Reca el-Utaridi'den rivayeten diyor: Ebu _Reca dedi ki: Biz ta§lara: 
tap1rur idik. Tapmd1g1~1z ta§tan daha iyi bir ta§ goriince onu atar, bu
nu allr, ustune bir miktar sut sagd1ktan sonra ~evresini tavaf etmeye; 
ba§lard1k. 

Kelbi diyor ki: Bir kimse sefere gittigi zaman, konak mahalline 
vannca dort tane ta§ ahr, i~lerinden en iyisini se~erek onu Rab edinir
di. Diger u~ ta§l da uzerine yemek pi§irecek kazaruru koymak i~in 

dizer ve ocak ta§l yapard1. Tekrar yolculuga ba§laymca hepsini de ol
dugu yerde b1rak1rd1. 

Her yerde ve her devirde mU.§rik milletlerde oldugu gibi araplarm 
da cinlerden, meleklerden ve ytld1zlardan bir~ok ilahlan vard1. Mele'k
lerin, Allah'm k1z1 olduguna inaruyorlardl. Bunun i~in de melekleri 
ilahlan indinde kendilerine §efaat~I olarak kabul ediyorlard1. Ve onla
ra tap1ruyorlard1. Aynca cinleri de Allah'a e§ tamyorlardl. Onlarm kud
ret ve te'sirlerine inarup tap1myorlard1. Kelbi diyor ki : Huzaa kabile
sinden Melik ogullan cinlere tapar idiler. Said de der ki: Himyer ka
bilesi gftne§e tapar idi. Kinane kabilesi de aya tapard1. Temim kabi
lesi Debran'a, Lahm ve Ci.izam kabilesi MU§teri'ye, Tay kabilesi Si.i
heyl'e, Kays kabilesi Sirius'a, Esed kabilesi de Utarid'e tapard1. 

Putperestligm bu derece basit ve iptidai durumuyla kar§l kar§Iya 
bulunmak; bunun kalblere serpecegi dalalet ve pisligi, pratik hayatta 
meydana getirecegi gu!Un~ tasavvurlan anlama:k i~in yeter ... Sonra 
islam'm ara·b milletini nereden nereye goturduguni.i ve nas11 bir intikal 
ile degi§tirdlgmi anlatacag1 gibi, araplarm hayat ve tasavvurlannda ne 
buyftk temizlikle~ giri§tigmin anla§1lmas1 i~in de onemlidir. Bu . ~1r
kefler meyarunda onlann du§mU.§ bulundugu ahlaki ve i~tiinai hasta
hklar da bulunuyor id1 ki, arap insarumn §Uurunda bunlar ba§llca ifti
har ve ovunme vasrtas1yd1. Piyasalannda, ~ar§l ve pazarlarmda en ~ok 
avundukleri §eyler arasmda 1~'k1den tutun da kumar ve kabilevi kan 
gutme adetlerine kadar her ·turlu fikri geli§meyi engelleyir.i ve insaru; 
mahalli, mahdut adetlerin Ustftne ~Ikarmayan baz1 gilli.irt~ §eyler bU-
lunuyordU. · 

Arablarda kabile taassubu ve kan gutme adeti ~ok §iddetli ve yay
gm bir haldeydi. Kan dokmek ve harb yapmak onlarm nazarmda ga
yet basit bir 1§ti. Pek onemli olmayan alelade hadiseler bile kan dok
mek i~in, harb a~mak i~in kAfi gelirdi. -Bekr kabilesi · ile Tagleb ibn 
Van ka:bilesi arasmda bir harb ~1km1§ ve tam k1rk sene oluk oluk kan 
akmi§tl. Bu sava§In sebebi Maad kabilesi reisi Killeyb~in. MU.nkiz'in k1z1 
Bessfis'un devesinin memesine ok atmas1yla karun sute kan§masi ha
disesi olmU§tU. I Cessas Bin Murre, Killeyb'i oldurdu. Bekr kabilesi ile 
Tagleb kabilesi arasmda ~atl§ma ba§ladl. Sava§ alevlendi. Ve sava§ 
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Kiileyb'in karde§i Muhelhel'in dedigi gibi : Hayat1 mahvetti. Anneleri 
figan i~inde b1raktl. Yavrulan yetim b1ra:ktl. Dinmeyen goz ya§lan ve 
defnedilmeyecek kadar ~ok cesedler b1rakt1. 

Dahis ve Gabra sava§l da boyle. Bu sava§m sebebi de §U hldise 
idi : Kays ibn Zuheyr ile Huzeyfe ibn Bedir arasmda bir yan§ yapl-i 
hyordu. Kays'm at1 Dahis'i ge~erken Huzeyfe kabilesinden biri onun 
oni\ne ~1kt1 ve yuzune bir §amar atarak onu durdurdu. Ve yan§l kay .. 
betti. Bunu muteakib birbirini oldiirenler oldu. Ve arkasmdan intikam 
almalar ba§ladl. Her kabile kendi adamlanna yard1m etti. Birbirlerin
den esir alanlar oldu. Her biri digerini mahvetmek i~in her §eye teves
siil etti. Ve binlerce ki§i oldii, heder oldu.1 

Butlin bu hadiseler onlarm yuce degerlerden mahrum olup, biiyiik . 
me§galeler ile ugra§madlklanru ve butun enerjilerini boyle bo§ §eyler 
ugrunda sarfettiklerini g&termektedir. Zira o gunku Arab insaru ha
yati degerler ikame eden bir risaletten mahrum idi. Be§eriyyeti ihata 
eden mefkureleri yoktu. Onlar1 bu nevi bo§ §eylerden ahkoyacak alem
§\imul mukllefiyetleri havi bir fonksiyona sahip degildiler. Onlar1 bu 
girkin i~timai c;irkeflerden uzakla§tlnp temizleyecek akideleri de yok
tu .. ; ila'hi bir i'tikad olmad1kc;a insa.nlar bOyle §eyleri neredert bilecek
lerdi? Akidesi olmayan insanlann ahlaki seviyyesi olabilir mi? Yiice bir 
tasavvura malik olabilir mi? Buytik bir degere sahi'b olabilir mi?;. 

Hie; §Uphe yok ki, cahiliyyet ayru cahiliyyettir. Her cahiliyyetin ken
disine has fenallklan vardl.r. Cahiliyyetin zamaiu ve mekaru mUhim 
degildir. insan gonlu ne zaman hakimiyyeti altmda bulundugu ilahi 
tasavvurlardan ve akideden mahrum olursa, boyle bir akideden ne§'et 
eden ve hayat1 ·idaresi altma alan bir §eriattan uzak kahrsa, mutlaka 
ortaya pek c;ok cahiliyyet §ekillerinden birisi c;rkacakt1r... Bug\in be
§eriyyetin ~amurlan ic;ine gomUldugii . cahiliyyet, tabiatl i'tibariyle, 0 

gunku Arab cahiliyyetinden veya muas1r herhangi 'bir cahiliyyet §ek .. 
linden farkll degildir. 0 giin Arab insaruru bu cahiliyyet batakhgm
dan islam kurtarmi§tl. Tertemiz kllml§tl onlan ... 

Buguri be§eriyyet korkunc; bir batakhkta ya§amak bedbahthg-I~ 
na terkedilmi§tir!.. Gunumuz insanmm, okudugu gazetelere, seyret
tigi filmlere, k1y8.fet balolanna, giizellik yan§malanna, dans pistlerine, 
meyhanelerine, radyo yaymlanna bir bakl§... Q1plak etlerin c;llgmca 
te§hir edildigi kadm pazarlanna, §ehvet duygulanrtm glClklaytcl mik
rop yuvas1 san'at ve edebiyat anlayt§ma, her turlii reklam vas1talanna 
bir bakr§ ... Bir yandan hayata hakim olan faiz nizamma, tefecilige, 
vurgunculuga ve ·bunlarm gerisinde gizlenen hasis vas1talara bir ba
kl§ ... Kanun kisvesine gizlenmi§ §ans oyunlanna, piyango dalaverele-

1 - Ebu'l-Hasan Ali Nedevi, Miisliimanlarm Gerilemesiyle Diinya Neier Kaybetti?, 34 
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rtne bir goz ati§ ... Bunlarm yam s1ra ahlaki inhitata, i~timai buhrA.n
lara, her ferdi, her aileyi, her cemiyeti, her niz8.ml, tehdid eden ruhi 
krizlere bir bakl§ ... Evet, biitiin bunlara klsa bir bakt§, giiniimiizdeki 
cahiliyyet nizammm be§eriyyetin ba§ma musallat ettigi elem ve lztl
rablarm, bela ve musibetlerin ve korkun~ akibetlerin anla§llmasma ve 
bu husftslarda bir hiikiim verilmesine yeter _ .. 

Bugiin be§eriyyet kendi insanhgmi yiyip mahvetmektedir. Bugiin 
insanoglu tlknefes olmu§ hayvanlann ve hayvani duygularm pe§inde 
ko§maktadtr. Biitiin hedefi o a§ag1hk aleme dii§ffiekten ba§ka bir §ey 

· degildir... Dogrusu hayvanlar bile bu insanlardan ~ok daha temiz ve 
§ereflidir. <;unkii hayvan, yok edilmesi ihtimal harici olan hayvani 
bir fttratm mahkumudur. Akide bagmdan kurtuhm insanlarda ol
dugu gibi, §ehvet batakllgma 'kendi istegi ve iradesi ile dalmamaktad1r. 
Hayvan, bir nizamdan ve i'tikad bagmdan mahrftmdur. Hayvanlardan 
~ok a§agi seviyelerde olan bu kimseler her tiirlii baglardan kopmu§, bir 
cahiliyyet batakllgtna dogru yuvarlamp gitmektedir... Halbuki bu ki
tab-1 miibin ile Allah Teala, mii'minleri o igren~ batakhklardan kur., 
tarmi§ ve saglam akide temelleri iizeriiide ikame etmi§ti. Rastilii kibri
ybl vas1tasr ile tertemiz k1lm1l}tl onlan ... 

0 gun bu ayet-i kerimeye muhatab olanlar cahil idiler. Bir §ey 
bilmezlerdi. Hem yaZl bilmezlerdi, hem de a'kli yapllan geli§mi§ de
gildi ... Hi~ bir babta alem§iimul mikyas ve deger ol~iilerine sahib de
gildiler. Herhangi bir sahada alem§iimtil degerlere h8.iz yiice bir ma'
rifet kaynagmdan ne'bean eden ulvi degerlerden ve miikellefiyetlerden 
hayatlannda bir iz bile yoktu. Ama bir de ba:k1yorsunuz k'i, bu akide 
onlan 'bir istihaleye tabi tutuyor ve cihanm 8.limi, yeryuziiniin iistad.; 
Ian yap1yor. Cihana ilim ve hikmet sa~1llyor bu iimmi insanlardan. Ve 
0 giin biitiin be§eriyyeti i¢ne dii§tiigii cahiliyyet batakhgmdan ~ekip 
~1karan i~timai nizam, alem§iimul mef'kure ve ethan ~apmda bir a'ki
deye dayah nizama sahib oluyorlar ... Ve Allah'1n izni ile en sonunda 
·bugiinkii be§eriyyeti de i~ine dii§mii§ oldugu modem cahiliyyet ba
takllgmdan, yine Lc;lam kurtaracaktir. Bugiinkii cahiliyyet, biitiin hu~ 
sftsiyyetleri ile diinkii cahiliyetten fatks1zdlr. Ahlaki ve i~timai yonden, 
insani hayat tarz1 ve be§eri mefkure ve hedef bak1mmdan, insanhgi bir 
kerre daha bu akide kurtaracaktlr ... Bunca maddi ilerlemeler, smat 
inkilablar ve refah seviyelerine ragmen bugiiniin cahiliyyeti diiniin ca-
h'illyyetinden farks1Zdlr.. . . . 

«Halbuki onlar daha once apa~1k bir dalalet i~inde idiler.» 
Tasavvurda dalalet .. . i'ti'kadda dalalet .. . Hayati mefhumlarda. sa

plkllk ... Gaye ve yoneli§lerde saprkl1k .. . lAdetlerde ve gidi§atta saptk
hk ... -Nlzam ve prenslblerde dalalet ... Cemlyet ve ahlaki ya§ayt§ta sa.
plkllk ... 
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0 giin bu ayet-i Jt:erime'ler ile muhatab olan arablar; hi~ §iiphe 
yok ki, daha onceki hayat ve nizamlanm ~~k iyi hatirliyorlardi. islam'm 
meydana getirdigi biiyiik degi§imin ne demek oldugunu anllyorlardt. 
Halbuki islam olmasayd1 nereden ula§acaklardi onlar bu seviyyeye? .. 
Bu alem§iimUl ink1labm insanllk tarihinde bir e§ine daha rastlamak 
tpiimkiin degildir ... 

Evet, onlar kendilerini ge~mi§teki kabile hayatmdan kurtaran, ib
tidai dii§iinii§ tarzmdan ~ekip ~1karan o esarengiz giiciin islam'da -yal
mzca islam'da- gizlenmi§ oldugunu ~ok iyi biliyorlard1. islam, onlan 
kabile hayatmdan, kan davalarmdan, sadece bir iimmet kllmak i~in 
kurtarmami§ti. .. Onlara goz ~1p kapamak gibi ~ok kiSa bir zaman zar
fmda ve bir anda be§eriyyete kumanda eden, be§eriyyetin gidecegi yo
lun plamm ~izen, hayat nizamm1 tanzim eden ve be§eriyyetin uzun ta
rthi boyunca e§ine bir daha rastlama:k miimkiin olmayan harikulade 
bir tarz dahilinde yiicelten giiciin islam oldugunu ~ok iyi biliyorlardt. 

Onla:r, kendilerine milli var1Iklarm1 bah§eden, siyasi mevcudiy
yetlerini telmin eden, devletlerarasi yerlerini muhataza ettiren kuvve
tin islam oldugunu -evet, sadece islam oldugunu- ~ok 'iyi biliyorlar
dl. Her §eyden daha onemlisi ve her §eyden daha evvel gelen de ... in
sam degerlerini yiicelten, be§eri varllklanm §ereflendiren, insanca ya
§amalanm te'min eden, biitiin hayatlanm da bu §erefli esaslar iizerine 
ikame eden ve kerem sahibi Rabb-i Ziilcelalleri tarafmdan bir lutuf, bir 
ihsan eseri olarak kendilerine gelmi§ olan §eyin islam oldugunu gayet 
iyi biliyorlardl. i§te bundan sonra onla.r, be§eriyyete mlr sa~maya ba§
laml§lardl. insana nas1l hiirmet edilecegini onlar ogretmi§lerdi yeryii"' 
ziine. Daha once hi~ ge~mem1§ bir §ekil ve tarz i~erisinde Allah'm ih
san ettigi §erefle insanlan §ereflendirmenin ne demek oldugunu onlar 
gostermi§lerdi cihana. Boyle 'bir §eref ve hiirmete insanllk ne Arap 
yar1madasmda, ne de herhangi bir yerde tesadiif etmemi§ti. 

Onlann be§eriyyete takdim edeceklert risalet miiessesesini, be§eri 
hayat gorii§iinii ve insanllk hayatl l~in apayn bir sistemi getiren §eyin 
!slam oldu~unu -tek ba§ma islam- ~ok iyi biliyorlardl. Biiyiik in
sanllk meydamnda bir ummeti var eden ve soz sahibi yapan §ey onun 
be§ertyyete takdim ettigi risalet ve gorii§ tarz1 ve be§er'iyyeti ileri mer
halelere gotiiren prensib ve mefkuresidir. 

Ger~ekten islam ve onun mevcudata dair tasavvuru, hayat gorii
§ii, cemiyetler igin vaz'ettigi §eriati, 'be§er hayatim nizam ve intizama 
koyu§u, gOlgesi altmda mes'ud l:_)ir «insanhk» cemiyetinin ikamesi i~in 
getirmi§ oldugu pratik ve miisbet nizam1... Evet, biitiin bu hususiyet
leri He araplarm §ahsi takatlan nisbetinde cihana takdim ettikleri, 
kendilerinin tammp, herkes tarafmdan hiirmetle kar§Ilanmalarma ve
sile olan ve ~01 hayatmdan kurtanp yeryiiziine kumanda edecek duru-
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rna getiren yegane kuvvetin islam oldugunu t;ok iyi biliyorlardt. Onla
rm ta§tdtklart arma bu idi. 

-Bugun ve yarm arablar bu armadan ba§ka hit;bir §ey ta§tyama
maktadtrlar. Kendilerini cihana tamtaca:k bundan ba§ka hit; bir va
Siflan mevcud degildir. Araplar ya bu armayt ta§Iyacaklar ve butun 
cihana kendilerini tamtlp onunla §erefyab olacaklard1r, yahut da bu 
ilahi armayt b1rak1p daha once oldugu gibi, ba§lbo§ bir hayata done
cekler, ne olduklanm kimse bilmeyecek ve hit; bir ferd kendilerine deger 
vermeyecektir. . . · 

Araplar, insanhga islam'1 takdim etmeyince, ba§ka ne takdim 
edebilirler? 

Be§eriyyete edebiyat, ilim ve fen sahasmda btiyti'k dehalar IDl ta:k
dim edeceklerdir? Halbuki bu sahalarda birt;ok insan topluluklan on
Ian fersahlarca gerilerde btrakml§ttr. Ve be§eriyyet hayatm bu saha
smda dah'iler deryasma dalmt§ bir durum srzetmektedir. Her tarafta 
ilim ve fen adamlan dolup ta§maktadtr. Bugun insanoglu hayatm tali 
klSlmlanm alakadar eden edebiyat, ilim ve fen sahalannda buyuk da
hilere muhtat; degi1dir. Beklenen de onlar degil. 

Yoksa be§eriyyet alemine smai tiretim sahalarmda m1 btiytik ele
manlar takdim edecekler de ileri ve geli§mi§ sa:naytii ile herkesi onle
rinde boyun egdirecekler? Dunya piyasasma surecekleri smai uretim 
maddeleri ile herkesin elini agzmda b1rakaca:k durumdam1d1rlar? Ne 
gezer, bir yt~n topluluk onlan ·fersahlarca ·gerilerde b1rakm1§ ve her 
turlti ilerleme direksiyonunu eline get;irmi§tir. 

Araplar, insanhga bir felsefi veya it;timai ekol get'irecek, yahut 
kendi elleriyle icad ettikleri bir iktisadi plan ve proje mi takdim ede
ceklerdir? Be§eri zekalan ile boyle bir nizam1 getirecek durumda ml
dirlar?... Heyhat bugun yeryuzu, insa:nlar tarafmdan yapllan bu nevi 
felsefi ekoller, ekonomik sistemler, ve idari nizamlarla dolup ta§mak
tadlr. Ve hepsi de insanllg1 felaketten felakete suruklemekte ve bir 
saadet l§lgl va'detmemektedir ... 

Oyleyse bunlar be§eriyete ne verebileceklerdir? Kendilerini tam- . 
tacak hangi §eye sahiptirler? Herkesten tistun duruma getirecek, yan§ 
sahasmda herkesi gerllerde birakacak, ne gibi imtiyazlara sahiptirler, 
ne gibi degerleri vard1r? Yok ... Hit; bir §eyleri yok ... Bu risaletten ba~
ka insanhga takdim edebilecekleri hit; bir §eyleri yok ... Allah Teala'mn 
kendilerine blr lutf ve ihsan eseri olarak sundugu ve bununla §ereflen
dirdigi, bir zamanlar onlann vas1talan ile be~eriyyeti kurtard1g1 bu 
ilahi nizamdan ba§ka insanlara takdim edecek hit; bir §eye sahip de
·gildirler ... 

Halbuki be§eriyyet her zamankinden daha t;ok muhtat;tlr bugun 
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islam'a ... Her gun biraz daha §aka vet batakhgma, karars1zllk, 1ztlrab . 
ve iflas ut;urumuna dogru suruklenip gitmektedir. 

Get;mi§te be§eriyyet alemini kurtarmi§ olan bu ila:hi nizam, bu
gun de o ut;urumlara dogru yuvarlanan insanll~ kurtaracak yegane 
kuwettir. Ve insanllg1 kurtanp selamete erdirecek bu yegane kudret 
buglin mlislumanlarm elinde bulunmaktadir. 

Buyuk milletlerden her milletin kendisine has bir risaJeti var
dlr. En buyuk ummet de §Uphesiz ki en buyuk rtsaleti ta§Iyan ummet
tir. Cihana en buylik nizam1 o takdim edecektir. En ylice hayat goru
§Une sahip prensibleri o ummet sunacaktir insanhk alemine. 

Glinumuzde bu risaletin as1l sahipleri araplard1r. Bu risalete sa
hip olan diger milletler ise sadece b'irer ortak durumundad1rlar. Aman 
Allah'1m, hangi §eytandir onlan bu ilahi risaletten uzakla§tlran ... Bu, 
ulu hazineden mahrum eden?... Kimdir, hangi §eytand1r bu _i§i ya., 
pan? .. . 

Gert;ekten bu. peygamberi gondermekle Allah Teala bu ummete bii
ylik, hem de t;ok buyuk nimet ve lutuflarda 'bulunmu§tur .. . Bu ilahi 
nimetten bu limmeti mahrum etmek, yuz t;evirtmek isteyenler ise; §ey
tandan ba§ka bir vasfa sahip degildirler. Bu ugursuz oyunu oynayan
lar; ~eytan gi:bi Allah'm huzurundan kovulmakla kar§I kar§Iyadirlar 
ve mutla:ka kovulacaklardlr... (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, ~I, 
514- 528) ' 

--oOo--

165 - Onlan iki misline ugrattigm1z . bir musibete 
kendiniz ugray1nca; bu ~ere'den? dsdiniz. De ki : 0, kendi~ 
nizdendir. Dogrusu, Allah her ~eye Kadir' dir. 
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166 - iki ordu kar~lla~tlg1 giin size gelen musibet 
Allah'm emriyleydi. Bu; mii'minleri belirtmek ic;indi. 

167 - Bir de miimlflkhk edenleri aQiga vunnak ic;in
di. Kendilerine: Gelin Allah yolunda sav~1n veya savu
nun, dendigi zaman : ~Ayet sav~may1 bilseydik pe~iniz
den gelirdik, dediler. 0 giin onlar imAndan c;ok kiifre ya
kmrular. Kalblerinde olmayan ~eyi ag1zlanyla soyliiyor
lardi. Onlarm gizledigi ~eyi Allah ~k iyi bilir. 

168 - Kendileri oturarak karde~leri i<;in : Bize uysa
lardi oldiiriilmezlerdi, diyenlere, de ki : ~Ayet sadlklardan 
iseniz kendi nefi:slerinizden oliimii geri c;evirin. 

lki Ordunun Kaq1la§~l 

Allah Teala buyuruyor : 

Onlan Bedir gunu, 70 ki§iyi oldurmek, bir o kadanm da esir al
mak suretiyle iki ntisline ugratt1gm1z biT musibete, Uhud gunu 70 §e
hid vermek suretiyle kendiniz ugraymca; Bu nereden? dediniz. De ki: 
0, kendinizdendir. 

lbp Ebu Hatim diyor: Babam ... Orner ibn Hattab'm §Oyle dedigini 
anlatt1: 

Bir sonraki sene Uhud gunii olunca m'iisliimanlar, Bedr giinu fid
ye almak suretiyle yapmt§ olduklannm cezasm1 ~ektiler: Onlardan 
yetmi§ ki§i Oldur'iildu, Rasulullah (s.a.) m ashab1, kendisini b1raklp 
ka~t1. AZI di§i ktJ1ldL Ba§mdaki tolgas1 klnld1 ve y'iiziine kan akt1. 

(Bunun iizerine) Allah Teala: «Onlar1 iki misline ugrattlgtmz bir 
musibete kendiniz ugraymca: Bu nereden? dediniz. De ki: 0, kendi
nizdendir.n Bedlr gunu fidye almamzdand1r. 

imam Ahmed de bunu, Abdurrahman ibn (i.azvan -ki bu zat 
Kurad Ebu Nuh'tur- dan kendi senediyle, ancak dah~ uzun olarak 
rivayet etmi§tir. Hasan el-Basri de boyle soyluyor. 

ibn Cerir diyor: Bize Kas1m ... Ali (r.a.) nin §oyle dedigini nak~ 
Ieder: Cibril (a.s.), peygamber (s.a.) e geldi ve; ey Muhammed, Allah 
Teala, ashabtmn esir almalarm1 ho§ gormedi. Allah sana onlan §U 

ikiden birini yapmakta muhayyer btrakmam emrediyor: Ya onlan ge
tirirler, sen de boyunlanm vurursun, ya da kendilerinden de onlann 
sayiSmca adam (daha sonraki bir harbde) oldiirillmek iizere fidye 
allrlar. 

Rasulullah (s.a.) insanlar1 (ashab1m) ~ag1rd1 ve bunu onlara an
lattl. Onlar; ey Allah'm Rasulu, onlar akrabalartmiz ve karde§lerimiz 

\ 
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fidyelerini alsak. Bu aldiklanmizla dii§manla muharebe i~in kuvvet::: 
lensek de bizden onlarm saytsi kadan §ehid olsa. Bunda bizim ho§lan
miyacagimiz bir §ey yok, dediler ve Bedir .giinii ald1klan esir saytsmca 
Uhud giinii kendilerinden 70 ki§i oldiiriildii. 

Hadisi, Tirmizi ve Nesei de ba§ka bir tarikten rivayet etmi§ler; Tir-. 
mizi; hasendir, garibdir, demi§tir. Hadis, miirsel olarak Ubeyde'den 
de rivayet edilmi§tir. 

Muhammed ibn ishak, ibn Ciireyc ve Siiddi §6yle derler : 
«De ki: 0, kendinizdendir.» ayeti, Uhud giiniindeki ok9ular hak

kmdadlr ve ayet §oyle anla§Ilmalldlr: 
«De ki: 0, kendinizdendir.» Rasulullah (s.a.) a, size yerinizden ay

nlmamamzi emrettigi zaman isyan etmeniz, emrini dinlemeyerek ye
rinizden aynlmamz sebebiyledir. «Allah her §eye Kadir'dir» diledig'ini 
yapar, diledigi hiikmii verir. O'nun hiikmiine kar§I ~Ikacak da yoktur. 

«iki ordu kar§Ila§tlgi giin size gelen musibet Allah'm eninyleydi.» 
Sizin dii§man oniinden ka~mamz, onlann sizden baZilarim oldiirmesi, 
baZilarmizi yaralamas1, Allah'm kaza ve kaderi ileydi ve bunda bir 
hikmet vard1. Bu, mii'minlerden sab1r ve sebat ederek sarsilmayanlari 
belirtmek i~indi. 

Burada Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'un yolda kendine uyan (ve 
donen) arkada§lan kastedilmi§tir. Mii'minlerden baz1lar1 da onlara 
tabi olmu§lar ve onlan geri (Rasulullah'm yamna) donmeye, sava§a 
ve miisliimanlara yardimci olmaya te§vik etmi§ler, onlara «veya savu
nun>> demi§lerdi. 

( 1_,-j,:,IJI ) kavline ibn Abbas, ikrime, Said ibn Ciibeyr, DahhAk, 
Ebu Salih, Hasan ve Siiddi; miisliimanlarm saYISmi artmn, manas1 ver
mi§lerdir. 

Hasan ibn Salih; dua ile savunun, diye tefsir ederken, ba§kalan 
da; cihad ediniz, §eklinde tefsir etmi§lerdir. Onlar; sava§mayt bilsey
dik pe§inizden gelirdik, diye bahane etttler. 

Miicahid diyor ki; «Sava§mayt bilseydik pe§inizden geUrdik.>> so
ziiyle; sizin harbe tutu§aca~mzi .bilsek mutlaka gelirdik. Ama siz harbe 
tutu§mayacaksmiz, demek istiyorlardL 

Muhammed ibn ishak diyor : Muhammed ibn Muslim, ibn ~ih!b 
ez-Ziihri, Muhammed ibn Yahya hm Hibban, As1m ibn Orner ibn Ka
tade, Husayn ibn Abdurrahman ibn Amr ibn Sa'd, ibn Muaz ve daha 
ba§ka alimlerimiz haber veriyorlarki; Rasulullah (s.a.) Uhud giinii bin 
ashab1yla birlikte yola ~Ikml§tl. ~vt -Medine ile Uhud arasmda bir 
yerdir- denilen yere gelince Abdullah ibn Ubeyy ibn Sehll; onlan (as-

. hab1 kasdediyor) dinledi de sava§a ~1kt1, beni dinlemedi. Vallahi ey 
insanlar, bilmiyorum ki burada kendimizi ni~in oldiirecegiz? diyerek 
ordunun ii~te bir'iyle aynld1 ve miinaf1klarla birlikte geri dondii. Sele-
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me ogullarmdan Abdullah ibn Amr ibn Haram da onla:nn pe§inden 
gitti ve onlara; dii§manla kar§lla§mca peygamberinizi ve kavminiZ'i 
terketmeniz hususunda size Allah'1 hat1rlatmm, dedlyse de onlar; sa
Va§acagmizl bilsek sizi b1rakmazd1k. Fakat biz sava§ alacagm1 sanml
yoruz, dediler. Abdullah ibn Amr hm Haram onlann soyle'diklerine kar
§1 ~1k1p miisliirnanlardan kesinl'ikle aynlma fikrinde olduklanm goriin
ce; Allah dii§manlan; Allah sizden uzak olsun. Allah sizden miistag
nidir, dedi. Ve (onlardan aynlarak) Rasulullah'm bulundugu yere dog
ru yoneldi. 

Allah Teala buyuruyor : 
<<0 giin onlar imandan ~ok kiifre yakm idiler.» A.Iimler bu ayetin 

ki§inin hallerinin degi§ebilecegine, bazan kiifre yakm bir halde, bazan 
da imana yakm bir halde bulunab.ilecegine delil oldugunu soylerler., 

Sonra §Oyle buyuruyor : 
<<Kalblerinde olmayan §eyi ag1zlar1yla soyliiyorlardl.>> Soyledikleri 

.sOziin s1hhatine kendileri de inanmiyordu. ((§ayet sava§maYl, sava§ ola
cagrm bilseydik pe§inizden gelirdik.>> diyorlardl. Fakat onlar kesin ola
rak biliyordu ki, uzak bir beldeden bir mii§rik ordusu geliyordu ve on
lar Bedir giinii onderlerinin oldiiriilmesinden dolaYl miisliimanlara di§ 
biliyorlard1 . . Miisliimanlardan kat kat iistiindiiler ve mutlaka aralann .. 
da ~arpl§ma olacaktl. Onlarm gizledigi §eyi Allah. ~ok iyi . bilir. 

Kendileri oturarak karde§leri i~in; Medine-i Miinevvere'de kalma 
ve dii§mana kar§l Medine dl§ma ~1kmama §eklindeki gorii§iimiize ku
lak vererek ((bize uysalard1 oldiiriilmezlerdi.» diyenlere, de ki : Ma
dem ·ki harbe ~lkmayarak oturma'k ki§iyi oliimden ve oldiiriilmekten 
kurtanyor; o halde sizin de olmemeniz gerekir. Halbuki yiiksek bu~
larda bile olsamz, mutlaka oliim size gelecektir. §imdi ((§ayet sadlk
lardan iseniz kendi nefislerini·zden Oliimii ~evirin bakahm.>> 

Miicahid, Cabir ibn A'bdullah'tan rivayetle bu ayetin Abdullah 
ibn Ubeyy ibn Selul hakkm:da nazil oldugunu soyliiyor. 
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169 -· Allah yolunda oldiiriilenleri sakm olii sarona
yin. Bilakis onlar diridirler. Rablari katm'da nzrklandln
hrlar. 

170 - Allah'1n keremiyle kend.ilerine verdiklerinden 
sevinerek arkalarmdan heniiz kend.ilerine katllmayanla
ra; kendilerine korku olmadlg1ru ve iiziilmeyeceklerini, 
miijdelemek isterler. · 

171 - Onlar Allah'tan gelen bir nimet ve kerem ile 
ve Allah'm mii'minlerin miika.fatini zayi' etmeyecegi miij- · 
desiyle sevinirler. . 

172 - Kendileri yara aldlktan sonra yine Allah'1n ve 
peygamberin davetine ko~anlar, ihsan edenler ve saklnan
lar iQin pek biiyuk miikafat . vardrr. 

173 - Onlar ki; bir takrm kimseler kendilerine; dii~- . 
manlarm1z sizin ic;:in kuvvetlerini topladllar, onlardan kor
kun, .dedikleri zaman bu haber onlarm iman1n1 art1nr da; 
Allah bize kafidir. 0 ne giizel Vekirdir, derler. 

174 - Sonra da kendilerin·e hic;:bir kotiiliik ·dokunma
dan Allah'tan 'bir nimet ve bollukla geri dondiiler. Allah'm 
nzasma uydular. Ve Allah Qok biiyiik lutuf s·ahibidir. 

175 - 0 ~eytan, ancak kendi dostlarrm korkutur. 
Mii'min iseniz onlardan korkmaym, Benden korkun. 

Allah Yolunda Oldiiriilenler Diridir . 
Allah Teala, §ehidlerin her ne kadar bu dtinyada oldur\ilmii§ ol

salar da, ruhlannm ah1rette diri ve Rablan tarafmdan nztkla.ndml
makta oldugunu haber veriyor. 

ibn Cerir diyor: .. . Enes ibn Malik, Rasulullah (s.a.) m Bi'r-i Ma-
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tine halkma gonderdikleri hakkmda §Unlan rivayet ediyor : 0 §Oyle 
dedi: 

40 ki§i mi, 70 kl§i miydiler bilm'iyorum. Bu su (Bi'r-i Maune) iize ... 
rinde Amir ibn Tufeyl el-Ca'feri vard1. ' 

Rasulullah (s.a.) m ashabmdan onlar iizerine gonderilenler, yola 
~1ktilar ve bu suya bakan bir magaraya gelerek oraya oturdular. Bir
birlerine; Rasulullah (s.a.) m risaletini bu suyun halkma hanginiz telb
lig edecek? dediler. ibn Milhan el-Ansari; Rasulullah · (s.a.) m risale
tini ben teblig ederim, dedi ve ~1k1p onlann mahallesine g-itti. Evle
rinin oniinde· (bir yere) gizlendi ve; ey Ber-i Maune halk1; ben Allah 
Rasillii'niin size gonderdigi el~isiyim. Ben §ehadet ederim ki, Allah'dan 
ba§ka ilah yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve Rasuliidiir. Allah ve 
Rasuliine iman ediniz, diye seslendi. Evin bir tarafmdan bir adam elln
de m1zrakla ~1kti ve m1zrag1 bir yanma saplad1. Mlzrak obiir tarafm
dan ~lkt1. ibn Milhan; Allahii Ekber, Ka'be'nin Rabbma yemin olsun 
ki kazandlm, cedi. 

izini ta'kib ederek magaradaki _arkad~lanru buldular ve Amir ibn 
Tufeyl (kabilesi) onlann hepsini oldiirdii. 

Ishak, Enes ibn Malik'ten rivayetle §oyle der : 
«Allah onlar hakkmda §U ayeti indirdi: 
«Biz Rabb1m1zdan, Rabb1m1z da bizden razt olarak Rabbumza ka

VU§tugumuzu kavmimize ula§tlrm.» 
Sonra bu ayet nesholundu ve biz, onu bir siire okuduktan sonra 

da kald1nld1. (ref' olundu) ve Allah «Allah yolunda oldiiriilenleri sakm 
alii sanmaym. Bilakis onlar Rablan katmda diridirler, nziklandmllr-
lar.» ayetini indirdi. . 

Miislim sahih'inde... Mesruk'tan rivayet ediyor ki o, §oyle dedi : 
Abdullah'a: nAllah yolunda Oldiiriilenleri olii sanmaym ... » ayetini 

sorduk. ~oyle anlattl : Biz de bunu sorduk. Rasillullah §oyle buyurdu : 
Onlarm ruhlan ye§il bir kU§Un kar:pmdad1r. Ku§ i~in Ar§'tan a8J.h kan
diller vardlr. Cennette diledigt yere u~ar. Sonra da bu kandillere vanr. 
Rablan. onlara tecelli ederek; bir §€Y istiyor musunuz? buyurur. On
lar; ne isteyelim. Biz cennette diledigimiz yere gidiyoruz, der:~r. Rab
lan bunu ii~ kere tektarlar. Mutlaka bir §ey istemeden birakilmaya
caklanru anlaymca; ey Rabb1m1z, derler; Senin yolunda bir kere da
ha oldiiriilmek iizere ruhlanmizm cesetlerimize geri \!evrilmesini isti
yoruz, derler. Rablan onlann hi\!bir ihtiyac1 olmad1~ru goriince, bira
klhrlar. 

Bunun bir benzeri Enes'den ve Ebu Said'den de rivayet edilmi§tir. 
imam Ahmed diyor ki.. . Enes, Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdu

gunu nakletti : Allah katmda bir hayn olup da diinyaya donmenin 
Tefsir, C, IV,- F . 91 
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kendini sevindirmiyecegi hic;bir olu yoktur. Ancak §ehidler mustesna. 
§ehidlikte gordtigii faziletten dolay1 onu da ancak tekrar (Allah yolun
da) Q.lduriilmek uzere di.inyaya donmek sevindirir. 

Bu hadisi Hammad t.arik1yla rivayette Miislim tek kalml§tlr. 
imam Ahmed diyor: ... Cabir §6yle dedi: Rasulullah (s.a.) bana: 

Bilmiyor musun ki; Allah babam diriltti ve; dile benden, buyurdu. Ba-. 
ban da Allah'a; di.inyaya geri dondiiriileyim de tekrar (senin yolunda) 
olduriileyim, dedi. Allah Teala buyurdu ki; Ben hukmettim ki onlar 
oraya donmeyecekler. 

Hadisi bu ~ekliyle sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Buhari, 
Muslim, ve ba~ka kitaplarda hadis §6yledir: 

«Ebu Cabir -Abdullah ibn Amir ibn Haram el-Ansari'dir.- Uhud 
giinii §ehid edilmi§ti. 

Hadisin bundan sonraki k1smmm isnad1 Buhari'de degi§iktir vf 
Cabir'e varmaktad1r. Cabir §oyle dedi: Baham oldiiriiliihce yiiziindeki 
ortiiyii ac;arak aglamaya ba§ladlm. Rasulullah (s.a.) m ashab1 beni 
bundan ahkoydular. RasUI-i Ekrem ise bundan menetmeyerek; ona 
aglama, buyurdular. 0, kaldmlmcaya kadar melekler kanatlanyla onu 
golgelediler, buyurdu. · 

Hadisi Buhari, Miislim ve Nesei yine Cabir'e varan ba§'ka bir ta
riktan miisned olarak rivayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed ... ibn Abbas'tan naklediyor ki; Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurdular : ' 

Karde§leriniz Uhud'da oliince Allah Teala onlarm ruhlanm ye
§il ku§lann kannlanna koydu da cennet 1rmaklarma vard1lar. Orada 
cennet meyvelerinden yediler ve Ar§'m gOlgesinde; altmdan kandillere 
ula§tllar (s1gmd1lar). Guzel yeme-ic;me ve kar§llanmayr goriince; ne 
olurdu, karde§lerimiz Allah'm bize yaptlklanm bilselerdi de cihaddan 
uzak kalamasalar ve harbden yiiz c;evirmeselerdi, dediler. Allah Teala : 
Bunu sizden uzakla§tlrmm, 'buyurdu ve : <<Allah yolunda olduriilenleri 
sakm alii sanmaym ... )) ayetiyle bundan sonraki ayetleri indirdi. 

imam Ahmed hadisi boylece rivayet etti. 
Hadisi ibn Cerir, Ebu Davud ve Hakim Mustedrek'inde rivayet 

etmi§ olup, Hakim'in senedi daha saglamd1r. Ve yine ibn Abba.s'a da
yanmaktadlr. 

Aym hadisi Sufyan es-Sevri de... ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. 
Hakim, Miistedrek'inde ... ibn Abbas'tan rivayet ediyor o §6yle 

dedi: «Allah yolunda olduriilenleri sakm olti sanmayrn ... )) ayeti Hz. 
Hamza ve arkada§larl hakkmda nazil olmu§tur. 

Hakim hadisi rivayet ettikten sonra; hadis, Buhari ve Miislim'in 
§artlarma gore ' sahihtir; fakat tahric etmemi§lerdir, der. 
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Katade, Rebi, ve Dahhi'lk ayetin Uhud'da §ehid alanlar hakkmda 
nazil aldugunu soylerler. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh... Cabir ibn Abdullah' dan naklediyar ki; 
a §byle dedi: Rasulullah (s.a.) hir gun bana bakti ve; ey Cabir, seni 
dti§tinceli goriiyarum, buyurdular. Ben; ey Alla:h'm Rasulti, babam §e
hld aldu. Arkasmda bar<; ve (bak1lmas1 gereken bir) aile b1rakt1, dedim. 
RasUlullah (s.a.); sana haber vereyim ki, Allah big kimseyle perde ar
kasmda:9, olmaks1zm konu§mami§ken babanla ytizytize kanu§tu ve ana; 
iste Benden, vereyim, buyurdu. Baban; (Ey Rabb1m), Senin igin (Se
nin yolunda) ikinci bir kez oldtirtilmek i<_;in tekrar dtinyaya dondtirtil
memi istiyarum, dedi. Hak' Teala; daha once soz verdim. Onlar (olenler) 
araya (dtinyC!ya) kat'iyyen dondtiriilmeyecekler.n buyurunca baban; 
arkamda kalanlara (bunu) ula§tlr, dedi. Allah Teala da; ((Allah yalun
da oldtirtilenleri sakm olti sanmaym ... » ayetini indirdi. 

Hadisi ibn Merduyeh, yine Cabir'e varan ba§ka bir senedle; Bey
haki de Ali ibn el-Medini tarik1yla Delailii'n-Ntihtivve'sinde rivayet et
mi§lerdir. 

Aynca Beyha:ki Ebu Ubade el-Ansari hadisinden ve Cabir'e varan 
bir senedle hadisin bir ba§ka §eklini rivayet etmi§tir. 

( ........... ............. ) 
imam Ahmed ... ibn Abbas'tan naklediyor ki; Rasulullah (s.a.) 

§6yle buyurdu: ~ehidler cennet kap1smda ( ~JJ~ ) uzerindedir
ler. Ustlerinde ye§il bir kubbe vard1r. Sabah-ak§am kendilerine nz1klan 
cennetten gonderilir. 

Bu §ekliyle hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§ alup hadisi 
ibn Cerir de rivayet etmektedir ve a'nun isna& ceyyiddir. 

Oyle anla·§Ihyor ki; §ehidler ·iki k1~amd1r, kiminin ruhlan cennette 
dala§maktadir, kimininki de cennet kap1smdaki bu nehirde. Ytirtiyti§
lerinin sanunda bu nehre ula§ml§ almala:n (ytirtiyti§lerinin bu nehirde 
son bulmu§ olmas1) ve oraya taplanmi§ almalan da ihtimal dahilinde
dir. Boylece orada nz1klan kendilerine verilir ve (yine) giderler. 

imam Ahmed'in Mtisned'inde rivayet edilen bir hadis (tUm) mu'
minlere; ruhlannm cennette dola§acagi, cennet meyvelerinden yeyip 
anun gtizellik ve sevinglerini gorecegi, Allah'm kendileri igin haz1rlam1§ 
aldugu §erefi mti§ahede edecegi, mtijdesini igermektedir. Aziz ve sa
hih bir isnadla rivayet edilen bu btiytik hadiste dart mezhebten uc;tintin 
gorti§leri taplanmi§tlr. ~oyleki : 

imam Ahmed, Muhammed ibn idris e§-~afii'den; a, Malik ibn 
Enes el-Asbahi'den, a, Ztihri'den ... rivayet ediyarlar ki; RasUlullah . 
(s.a.) §6yle buyurdular: Mti'minin ruhu; Allah'm, kendilerini tekrar 
diriltecegi gtinde cesetlerine dondtirtinceye kadar cennet agac;Iarmd,an 
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yiyen bir km~tur. Bu hadiste mii'min ki§inin ruhunun cennette bir 
ku§ §eklinde aldugu tasvir edilmektedir. 

~ehidlerin ruhlan ise, -daha once gec;tigi iizere- ye§il kU§larm 
ic;inde alup diger biitiin mii'muperin ruhlanna nisbetle yildizlar gibi
dir. Onlar bizzat kendileri uc;arlar. 

Allah'm bizi imanda daim k1lmasm1 dileriz. 

Allah Teala buyuruyor : <<AUah'm keremiyle kendilerine verdikle
rinden sevinerek, arkalarmdan heni.iz kendilerine katilrmyanlara ... » 

Allah yalunda oldiiriilmii§ alan §ehidler; Allah katmda diridirler. 
ic;inde bulunduklan nimetten dalay1 sevinc;lidirler. Kendilerinden son
ra Allah yalunda oldiiriilecek alan karde§lerine anlann da kendi yan
lanna geleceklerini miijdelemek isterler. Onlar onlerinde alan §eyler
den katkmaz, arkalannda biraktlklanna da iiziilmezlef. 

Muhammed ibn is'hak ( 0J~J ) kavlini §oyle izah eder: 
Onlar kendilerinden sonra, kendileri gibi (Allah yolunda) vuru§an kar
de§lerinin onlara katllmalarmdan sevin~ duyarlar. 

Siiddi diyar: ~ehide bir kitap verilir. Bu kitapta §Oyle yazihdir : ~u 
giinde sana falan gelecek, §U gi.inde. sana falan gelecek. Diinya ehli· 
nin uzakta olan tamdiklannm gelmesiyle sevindikleri gibi §ehld de 
buna sevinir . . 

Said ibn Ciibeyr der ki : (~ehidler) cennete girip de §ehldlere cen
nette (hazirlanan) degeri ve §erefi goriince : Ne olur, diinyadaki kar
de§lerimiz bizim bildigimiz keramet ve §erefi bilseler de harbe haz1r bu
lununca §ehid almaya c;ali§salar ve §ehld . alup bizim kavu§tugumuz 
hayra onlar da kavU§salar, derler. (i§te) RasUlullah (s.a.) anlarm bu 
halini ve ic;inde bulunduklan §erefi h81ber verdi. Rablan da onlara; 
peygamberinize (vahiy) gondererek sizin durumunuzu ve ic;inde bu
lundugunuz nimet ve §erefi ona haber verdim, buna se'Vinin, buyurdu. ' 
I§te (( ... Arkalanndan heniiz kendilerine katilmayanlara ... miijdelemek 
isterler.» ayetinin anlami budur. 

Buhari ve Miislim'de Enes'ten rivayet ediliyar: 
Bi'r-i Maune'de ansardan 70 ki§i bir sabah tapluca oldiiriilmii§ler· 

di. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) anlan Oldiirenler aleyhinde kunut 
duas1 okumU§ ve la'net etmi§ti. Enes der ki: Onlar hakkmda ayet nazil 
oldu. Allah tarafmdan kaldmlmcaya kadar (neshedilinceye kadar) biz 
'bu ayeti okurduk. Neshedilen ayetin metni §Oyledir: . 

((Bizden kaVffiimize ula§tlrm ki; biz Ra'bb1m1za kavu§tuk. 0 biz
den ho§nud oldu. Bizi de ho§nud eyledi.» 

Sonra Allah Teala §6yle buyuruyor: . 
<(Onlar, Allah'tan gelen bir nimet ve kerem ile ve Allah'm mii'

minlerin miikafatmi zayi' etmeyecegi miijdesiyle se'Vinirler.» 
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Muhammed ibn ishak der ki : Onlar, kendilerine va'dedilenin ye
rine getirildigini ve bol sevab1 goriince sevinirler. · 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki : Bu ayet §ehidleri ve 
diger efrad1yla butun mu'minlere §amildir. Allah'm peygam'berlere ver
digi lutuf ve sevab1 zikredip de onlardan sonra mu'minlere verdikle
rini zikretmedigi yer ~ok azdrr. 

«Kendileri yara ald1ktan sonra yine Allah'm ve peygamberin dave
tine ko§anlar .. . » ayetine gellnce; bu, Hamrau'l-Esed gunu olmu§tUr. 
§oyle ki -: 

Mfr§rikler Uhud'da, m\islumanlara yapacaklanm yaptlktan sonra, 
memleketlerine donmek O.zere yola ~Ikmi§lar, yola devam ederken de 
Medine'lilerin i§lerini ni~in bitirmedik diye pi~man olmU§lardL Bu ha
ber Rasulullah (s.a.) a ula:§mca mO.Slumanlan, mO.§rikleri korkutmak 
ve henuz kuvvetli olduklanm onlara gostermek uzere mO.§rikl8rin pe
§inden gitmeye ~ag1rd1. Uhud harbine katllanlarm di§mda -ilerde zik
redecegimiz sebebe ·binaen- Ca'bir ibn Abdullah haricinde kimseye de 
('bu sefere katllma:k i~i:n) izin vermedi. MO.slUmanlar da yarah ve gu~
suz olmalarma ragmen, Allah ve Rasulfrne itaat ederek bu ~agnya ica-
bet ettiler. · 

ibn Ebu Hatim .. . ikrime'den naklediyor ki, o §Oyle dedi : MO.§rik
ler Uhud'dan donO.§lerinde; Muhammed'i oldurmediniz, geng k1zlanm 
esir almadm1z, ne koto. yaptm1z, donun, dediler. Rasulullah (s.a.) bunu 
duyunca mi1~1Umanlan (mO.§riklerin pe§inden gitmeye ~ag1rd1). Onlar 
da icabet ettiler ve Hamrau'l-Esed'e - Ya da Bir-i Uyeyne'ye- kadar 
geldiler. 

MO.§rikler; onumuzdeki ytl doneriz, dediler. Rasulullah (s.a.) da 
dondii ve bu da bir gazve saytldi. (Bunun O.zerine) Allruh Teala : ((Ken
dil~ri yara aldiktan sonra yine Allah'm ve RasUlO.'nun davetine ko- · 
~anlar ... » ayetini indirdi. 

Hadisi ibn Merduyeh de ... ibn Ab'bas'tan rivayet etmi§tir. 
Muhammed ibn ishak anlatlyor: 
Uhud har'bi §evval aymm yansmdaki cumartesi gunu olmw~tu . ~ 

Harbin · ertesi giinu -'ki §evval'in 16. gunudur- Rasulullah (s.a.) m 
muezzini dO.§mamn pe§inden gidilecegini ve bir evvelki giin har'be ka
tllanlann di§mda hi~ kimsenin lbu sefere katllmayacagmi duyurdu. Ca
bir ibn Abdullah Rasulullah (s.a . .) ile konu§tu ve §Oyle dedi: Ey Al
la:h'm Rasulii, babam arkasmda yedi k1z karde§imin ba§ma, beni bi
ra:kti ve dedi ki; ogulcugum, bana ve sana 'bu kadmlan arkalarmda, er
keksiz bir halde b1rakmak yara§maz. Rasulullah (s.a.) ile birlikte cihad 
(a katilrria §erefini kazanmada) seni kendime tercih edecek de degilim. 
K1z karde§lerinin ba§mda lbulunmak iizere arkada ka:l. Ben de onlann 
ba~mda arkada kaldim. 
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Bunun uzerine Rasulullah (s:a.) Cabir'e izin verdi ve o da bu se
fere katlld1. Rasulullah (s.a.) du§mam korkutmak, onlara, pe~inden 
gidecek kadar kuvvetli olduklanm ve ba§larma gelenin henuz kendi
lerini dU§man kar§tsmda zaytflatmadtgmt gostermek uzere bu sefere 
c;tkml§tl. 

ibn ishak anlat1yor : ... Ai§e Bint Osman Abdu'l E§hel ogullarm
dan ve Rasulullah'm ashabmdan birisinden -ki o adam Uhud''da bu
lunmu§tu- nakletti ki o, §oyle dedi : <<Ben ve karde§im Rasulullah 
(s.a.) ile birlikte Uhud'da bulunduk ve yarah olarak donduk. Rasulul~ 
lah (s.a.) m muezzini du§mamn pe§inden gidilecegini duyunca ben 
karde§ime - ya da karde§im bana- Rasulullah (s.a.) ile birlikte bu 

. gazay1 kac;m~cak m1y1z? . Allah'a yemin olsun ki, binecek bir hayvam
imz olmad1g1 gibi birimiz de ag1r yarah, dedim. Rasulullah (s.a.) · ile bir
likte sefere <;Ikbk. Benim yaram karde§iminkinden daha hafifti. Onun 
yaras1 agtrla§bgmda bir sure ben onu ta§Iyordum, bir sure de yurti
yordu. Boylece muslumanlann vard1g1 yere kadar biz de vard1k. 

Buhari... «Kerrdileri yara ald1ktan sonra yine Allah'm ve peygam
berin davetine ko§anlar ... n ayeti hakkmda rivayet ediyor: Hz. Ai§e 
Urve'ye §oyH~ demi§ : 

Ey klzkarde§imin oglu, senin babalarm Zubeyr ve E'bubekir onlar
dandl. Allah'm Rasulti; Uhud gunu musibete duc;ar olup da mu§rikler 
onlardan aynld1ktan sonra ; mU§riklerin geri donmelermden c;ekine
rek, kim onlann pe§inden gidecek? buyurdu. (Gitmek istiyenlerden) 
yetmi§ ki§i sec;ti. i§te Ebubekir ve Zubeyr de onlar arasmdayd1. 

Hadisi bu ~ekliyle sadece Buhari rivayet . etmi§tir. Aynca Hakim 
hadisi Mustedrek'inde Hi§am ibn Urve'den rivayetle, hadis sahihtir, 
fa:kat Buhari ve Muslim tahric etmemi§tir, der. 

Yine Hakim hadisi.. . Urve'den rivayet eder, Urve §oyle der: Hz. 
Ai§e bana : Yavrucugum, senin baban kendileri yara ald1ktan sonra 
Allah ve Peygamber'in davetine ko§anlardandir, dedi. 

Ha'kim hadisi rivayet ettikten sonra : Buhari ve Muslim'in §art- · 
lanna gore, hadis sahihtir, fakat onlar tahric etmemi§lerdir, demek
tedir. 

Hadisi ibn Mace, Said ibn Mansur ve Ebu Bekr · el-Humeydi Miis
ned'inde rivayet etmi§lerdir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor: ... Hz. A.i§e §oyle dedi: Rasulullah 
(s.a.) bana : Muhakkak ki seniri iki baban Ebubekir ve Zubeyr kendi
leri yara ald1ktan sonra yine Allah'm ve peygamberin davetine ko§an
lardandir, buyurdular. 

Bu hadisin, Rasulullah'a kadar ula§bnlmas1, isnad1 yonunden da
ha once soyledigimiz gibi - bu hadisin Hz. Ai§e'de mevkuf olarak sika 
r aviler tarafmdan rivayet edilmesi sebebiyle- hatad1r. Mana yonun-

d 
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den de hatad1r. <;iinkii Ziibeyr, Hz. Ai§e'nin ·babalarmdan degildir. 0 
halde bu sozii Hz. Ai§e ur\.re ibn Ziibeyr'e soylemi§tir. Bunun da sebebi 
Urve ibn Ziibeyr'in Hz. Ai§e'nin k1z karde§i Esma •bint Ebu Bekr'in og
lu olmas1d1r. ibn Cerir, ibn Abbas'm §Oyle dedigini rivayet ediyor : Al
lah, Uhud giinii olanlardan sonra Ebu Siifyan'm kalbine bir ·korlm 
sald1 da Mekke'ye dondii: Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurdular : Ebu Siifyfm sizden bir parc;a almi§, koparmi§ ve donmii§tiir. 
Allah da onun kalbine bir korku b1rakml§tlr. 

Uhud harbi , ~evval aymda olmu§tur. Tiiccarlar Medine-i Miinev
vere'ye Ziilkade aymda gelirlerdi. Ve Bedr es-Sugra denilen yerde her 
sene bir kere iner konaklarlardL Tacirler Uhud harbinden sonra gel
diler, mii'minler yaralanmi§tl. Bu sebeble Ra.sulullah (s.a.) a.shabmm 
kendisiyle beraber gelerek, onlann pe§inden gitmeleri konusunda c;ag
nda bulundu ve §6yle dedi: Onlar (yani tacirler) §imdi gOc;iip Racca 
geliyorlar. Boyle bir §eye 6niimiizdeki y1la kadar giic; yetiremezler. ~ey
tan dostlarm~ korkutarak; muhakkak ki insanlar, sizin ic;in toplandl.
lar, dedi. Rasulullah':m ashab1 kendisine uymaymca, Rasulullah; insan
Ian te§vik etmek ic;in pe§imden kimse gelmese dahi ben gidiyorum, dedi. 

Ebubekir S1ddik, Orner, Osman, Ali, Ziibeyr, Sa'd, Talha, Abdur
rahman ibn Avf, Abdullah ibn Mes'ud, Huzeyfe ibn el-Yemman, Ebu 
Ubeyde ibn el-Cerrah ile birlikte yetmi§ ki§i Hz. Peygamberle beraber 
geldiler. Ve Ebu Siifyan'm pe§inden yiiriidiiler. Onu arayarak Safra 
denilen yere kadar gittiler. Bunun iizerine Allah Teala «Kendileri yara 
ald1ktan sonra yine Allah'm ve peygamberin davetine ko§anlar .. . )) aye
tini indirdi. 

ibn ishak sonra §byle der: Rasulullah (s.a.) c;1kh ve Hamra'iil
Esed denilen yere kadar vard1. Hamra'iil-Esed, Medine-i Miinevvere'ye 
sekiz mil mesatededir. 

ibn Hi§am diyor ki: Rasulullah (s.a.) Medine-i Miinevvere'de ibn 
Umm-i Mektum'u vali olarak biraktl ve Hamra'iil-Esed'de pazartesi, 
sall ve c;aqamba giinleri kald1. Sonra Medine-i Miinevvere'ye dondii. 
Onlar, Hamra'iil-Esed'de iken yanlarma Mabed ibn Ebu Ma'bed el
Huzai ugrad1. Huzaa ic;inde o giinlerde mii§rik olanlar da, miislliman 
olanlar da vard1. Ancak Rasulullah (s.a.) ile sulh ic;indeydiler. 0 civar
da olanlan Ra.sulullah'tan gizlemezlerdi. Ma'bed de o s1rada heniiz 
mii§rik idi. 

Ma'bed dedi ki; ey Muhammed, vallal)i ashabm ve senin ba§ma ge
lenler bize ag1r geldi. Biz isterdik ki; sen onlarm ic;inde atiyette olasm. 
Sonra Rasulullah (Hamra'iil-Esed'de iken Ma'bed aynld1 ve Ravha de
nilen yerde Ebu Slifyan ve beraberindekilere ula§tl. Ebu Siifyan ve 
yamndakiler Rasulullah'a ve ashabmm lizerine tekrar sald1rmak iizere 
soz birligi etmi§lerdi, §6yle diyorlard1 : Biz o'nun arkada§larmm kuv-
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vetlilerirti, kumandanlanm ve §ereflilerini yaralad1k. Sonra onlann 
kok'iinu kaz1madan donduk. Muha'kka:k geri donecegiz, kalanlarm uze
rine hucum -edip i§lerini bitirecegiz. 

Ebu SU.fyan Ma'bedi gorunce sordu : Arkanda ne var, ne yok ey 
Ma'bed? 

Ma "bed dedi ki : Muhammed _ ashab1yla beraber sizin pe§inizden 
{!tktl. ~imqiye 'kadar gormedigim bir topluluk i~inde. Hepsi size kar§l 
yamp kavruluyor (di§ biliyor) lar. Size kinleri buytik. Uhud giinu geri
de kalanlar -da onun yamnda toplanml§lar, daha once yaptlklarmdan 
pi§manlar ve size kar§I §imdiye kadar gormedigim bir nefret i~indeler. 

Ebu SU.fyan: Yaz1klar olsun, ne diyorsun? dedi. Ma'bed: Allah'a 
yemin olsun ki, eger hemen aynlmayacak olursamz, atlannm almlarm1 
goreceksiniz. 

Ebu Sufyan §oyle dedi: Vallahi biz, onlarm arkada kalanlanmn 
kokunu kaz1mak uzere uzerlerine hiicuma karar vermi§tik. 

Ma'bed §Oyle dedi: Ben seni bundan men'ederim. Allah'a andol
sun ki, g()rdugum kalabalrk bana §U §iiri soyletti, dedi. Ebu Sufyan; 
(§iirinde) ne dedin? dedi. 0 da, §Oyle dedim, dedi ve §iirini okudu. 

( •••• 0. 0 0 0 ••••••••••••• 0 .) 

Ma''bed'in soyledikleri Ebu Siifyan ve yamndakileri fi'kirlerinden 
cayd1rd1. 

Ebu SU.fyan'm oldugu yere Abdtilkays ogullarmdan bir grup ugradt. 
Ebu SU.fyan onlara sordu : Nereye gidiyorsunuz? Onlar : Medine'ye gi
diyoruz, dediler. 

Ebu Siifyan : · Ni~in? diye sordu. Onlar da : Yiyecek almak 1~m, 
dediler. Ebu Siifyan tekrar sordu : Sizinle gonderecegim bir mektu'bu 
Muhammed'e iletir misiniz? Eger bunu yaparsamz, yarm Ukkaz'da size 
U.ziim getiririmo 

Onlar da : Pekiyi, dediler. , 
Ebu Siifyan devam etti : O'na ula§tlgimzda haber verin ki, biz o'na 

ve asha'bma dogru, kalanlann kokunii kaz1mak i~in ytiriimeye karar 
verdi'ko 

_ Rasulullah (s.a.) Hamra'iil-Esed'de iken Abdiilkays ogullan grubu 
onlara yeti§ti ve Ebu Sufyan ile arkada§larmm soylediklerini Rasu
lulla,h'a haber verdi. Rasulullah (soa.) m ashab1 ( J::S _,JI~_, ..::;,1~ ) 
ccAllah bize yeter, 0, ne giizel vekildir>> dedilero 

ibn Hi§am, Ebu Ubeyde'den rivayetle zikreder ki, Rasulullah (soao) a 
mii§riklerin geri donecekleri haberi ula§mca §Oyle buyurdu : Ne.fsim 
yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, onlara bir ta§ gonderil
di. Bu kararda sabaha kadar direnselerdi, dun gibi gider olacaklardt. 

, Hasan el-Basri ccKendileri yara ald1ktan sonra yine Allah'm ve 
peygamberin davetine ko§anlar» ayeti hakkmda §Oyle der : Ebu Siifyan 
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ve arkada§lan miisliimanlan yaralayip dondiiklerinde -ki bu olay 
Uhud giinii olmu§tur- Rasulullah (s.a;) : MuhaJkkak ki, Ebu Siifyan 
dondii ve Allah da onun kalbine bir korku sald1. Kim onun pe~inden 
gidecek? buyurdular. Rasulullah once kalkti, Ebubekir, Orner, Osman 
ve Ali pe§inden 'kalktllar. Rasulullah (s.a.) m ashabmdan bir grup da 
kendilerine uydu. · Rasulullah (s.a.) m pe§lerinden geldigi haberi E'bu 
Siifyan'a ula§ti. Onlara tacirlerden bir kervan ugrad1. Ebu Siifyan dedi 
ki: Geri doner de Muhammed'e; benim 'kendileri ic;in bir ordu topla
digimi ve onlarm iizerine geri gelecegimi haber verirseniz, size §Oyle 
§Oyle miikafat var, dedi. 

Tacirler geldiler ve bunu Rasulullah (s.a.) a haber verdiler. Al
lah'm Rasftlii : ( J.::S .,JI~J ~~~ ) «Allah, bize yeter, 0, ne giizel 
vekildir.» buyurdular. Allah da bu ayeti indirdi. . 

ikrime, Katade ve ba§kalan da aym §ekilde bu ayetin Hamra'iil
Esed vak'as1 hakkmda nazil oldugunu saylediler. Bu ayetin Uhud'dan 
sonra vaki' olan ikinci Bedir olay1 hakkmda nazil oldugu soylenirse de 
dogru olan birincisidir. 

Allah Teala buyuruyor ki; Onla.;, bir talnm kimseler kendilerine; 
· dii§manlanmz sizin ic;in kuvvetlerini toplad1lar. Onlardan korkun, de

diklerinde ve bOyle diyerek kendilerini dii§manlarm c;okluguyla korkut
tuklannda buna aldirmayip Allah'a tevekkiil ettiler ve O'ndan yard1m 
dileyerek, Allah bize kafidir, 0 ne giizel Vekil'dir, derler. 

Buhari «Hasbunallah ve ni'mel vekil» ayeti hakkmda ibn Abbas'
tan nakletti ki; bu sozii i•brahim (a.s.) ate§e atildigmda soylemi§tir. 

· Muhammed (s.a.) de dii§manlar sizin ic;in kuvvetlerini topladilar, on
lardan korkun, dedikleri zaman bu sozii soylemi§tir. Bu hadisi Nesei de ... 
ibn Ayya§'tan rivayet etmi§tir. Garibdir ki, Hakim de bu hadisi Ah
med ibn Munus'tan rivayet eder, Buhari ve Miislim'in §artlarma gore 
bu hadis sahihtir, fakat tahric etmemi§lerdir, der. 

Buhari Ebu Gassan Malik ibn ismail kanahyla ... ibn Abbas'tan 
rivayet ediyor ki, o §Oyle dedi : 

j[j,~J·~~~~;.:~'J)i~~·IY~ ~:,i ~~J~J~ 
' \ ~ "' . \ .. , 

Ibrahim (a.s.) ate§e atlld1gmda son sozii «Allah, banayeter, 0, ne 
giizel Vekil'dir» olmu§tur. · 

Abdiirrezzak diyor ki : ibn Uyeyne ... Abdullah ibn Amr'm §Oyle 
dedigini na'kleder: Bu, yani, <<Hasbunallah ve ni'mel-vekil» sozii Ibra
him (a.s.) in ate§e atlld1gmda soyledigi sozdiir. Hadisi ibn Cerir de ri-
vayet etmi§tir. - . 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor: Bize Muhammed ibn Ma'mer ... 
Enes ibn Malik'ten onun da Rasulullah'tan na'klettigine gore; Uhud 
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gunu Rasulullah'a; Dli§manlanmz sizin 19m kuvvetlerini toplad1lar, 
onlardan korkun, denildiginde Allah Teala bu ayeti indirdi. 

~bu Bekr ibn Merduyeh yine aym sened ile Ebu Rafi'den rivayet 
eder ki, Rasulullah (s.a.) Hz. Ali'yi beraberinde bir grupla Ebu Siif
yan'm pe§inden gonderdi. Huzaa kabilesinden bir bedevi onlara rast
layarak, dogrusu o kavim, yani mii§rikler, siZin i9in topland1lar, dedi
ginde onlar «Hasbunallah ve ni'mel-vekil» dediler. Ve onlar hakkmda 
bu ayet indi. Sonra ibn Merduyeh diyor ki: Bize Da'lec ibn Ahmed'in ... 
Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetine gore, o §oyle dedi: Ra.SUlullah (s.a.) 
biiyiik bir i§e, musibete du9ar oldugunuzda «Hasbunallah ve ni'mel
vekil» deyiniz, buyurdular. 

Bu §ekliyle bu hadis, garib bir hadistir. 
imam Ahmed diyor: Bize Hayve ibn ~iireyh ... Avf ibn Malik'ten 

na:kletti ki; Rasulullah (s.a.) iki ki§i arasmda bir mes'elede hiikiim 
verdi. Aleyhine hiikiim verilen geri dondiigiinde, «Allah, bana yeter, 
0, ne giizel vekildin> dedi. Rasulullah (s.a.); bu adam1 bana geri . geti
rin, buyurdu. 

Adam gelince Rasul-i Ekrem; ne dedin? diye sordu. 
Adam; <<Allah, bana yeter, 0, ne giizel vekildir,» dedim, kar§1hgm1 

verdi. RasUlullah (s.a.); Allah aczi aYiphyor, fakat sen ak1lll olmah
sm, (akllh ol). Sen bir i§i yapamaymca, «Allah bana yeter, 0 ne giizel 
vekildir,» de, buyurdu. Hadisi Ebu Davud ve Nesei de rivayet etmi§-
lerdir. , 

imam Ahmed diyor: Bize Esbat ... Miiddessir suresi ayeti hakkm
da ibn Abbas'tan nakletti ki, o §Oyle demi§: Rasulullah (s.a.) sur'un 
sahibi, sur'u agzma alml§ ve yiiziinii 9evirmi§, ne zaman emredilecek 
de sur'u iifliyecegim diye beklerken, ben nas1l olur da ni'met i9inde ola
bilirim, buyurdular. Rasulullah (s.a.) m ashab1; ey Allah'm Rasulii, o 
halde ne diyelim? diye sordular. RasUlullah; «Allah, bize yeter, 0, ne 
giizel vekildir, Allah'a tevekkiil ettik,» deyiniz, buyurdular. 

Hadis bundan ba§ka bir §ekilde de rivayet edilmi§tir. Ve bu ceyyid 
bir hadistir. 

Mii'minlerin anas1 Hz. Ai§e ve Zeyneb'ten rivayet edildi ki, ikisi kar
§Ihkll oviiniirlerdi. Zeyneb; beni Allah evlendirdi. Si~i ise aileleriniz ev
lendirdi, dedi. 

Hz. Ai§e de ; benim temiz oldugum, semadan Kur'an'da inmi:§tir, 
dedi. Zeyneb bunu kabul etti sonra; Saffan ibn Muattal'm devesine 
bindiginde nas1l demi§tin? <;liye sordu. Hz. Ai§e : Allah bana yeter, 0, ne 
giizel vekildir, diye cevap verdi. Zeyneb : Miiminlerin soyleyecegi sozii 
soylemi§sin, dedi. 

Bunun i9in Allah Teala §oyle buyuruyor : Onlar, Allah'a tevekkiil 
ettiklerinde Allah onlan iizen §eye kaq1 onlara kafi geldi ve onlar hak-
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kmda hile dii§iinenin kotiiliigunii onlardan geri c;:evirdi de memleket:
lerine, beldelerine, kendilerine hi<;bir kotiiliik dokunmadan, Allah'dan 
bir nimet ve bollukla geri dondiiler. Dii§manlanmn kendileri ic;:in kalb
lerinde gizlem~§ olduklan kotiiliik onlara dokunmad1. Onlar Allah'm 
nzasma uydular ve Allah c;:ok biiyiik lutuf sahibidir. _ 

Beyhaki diyor: Bize Abdullah el-Haf1z ... ibn Abbas'tan nakletti 
ki 0: 

«Sonra da kendilerine hic;:bir kotiiliik dokunmadan Allah'tan bir 
nimet ve bollukla geri ctonctiiler» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Ayet
teki nimet, onlann dii§mandan kurtulmaland1r. Ayetteki lutuf kelime
sine gelince ... onun da mahiyyeti §oyledir: Rasulullah (s.a':) ve ashabi
mn bulundugu yere bir kervan ugrad1. Ticaret mevsimiydi. Rasulullah 
(s.a.) kerv'am satm ald1, c;:ok ,mal kaza;nd1 ve onu ashab1 arasmda tak
sim etti. 

Miicahid'den rivayetle ibn Ebu Necih: «Or..lar ki bir tak1m kimse
ler kendilerine, dii§manlanmz sizin ic;:in kuvvetlerini toplad1lar, onlar
dan korkun.n ayeti hakkmda §Oyle dedi: Bu Ebu Siifyfm'd1r. Ebu Siif
yan Hz. Muhammed (s.a.) e, bulu§acagimiz yer arkada§lanm1z1 oldiir
mii§ oldugunuz yer olan Bedir olsun, dedi. Muhammed (s.a.) de; bel
ki, dedi. 

Rasulullah (s.a.) verdigi 'bu soz iizerine yola <;1kt1 ve Bedr'e indi. 
Orada pazara rastlad1Iar, alr§veri§ yaptllar. i§te «Allah'tan bir nimet. 
ve bollukla geri dondiiler. Allah'm nzasma uydular ve Allah c;:ok biiyiik 
lutuf sahibidirn ayetinin manasl budur. -

Miicahid sonra der ki : Bu, kiic;:iik Bedr gazvesidir. Bunu ibn Cerir 
rivayet etmi§tir. Yine ibn Cerir'in Kas1m'dan .. . Onun da ibn Ciireyc'
den rivayetine gore ibn Ciireyc §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) Ebu 
Siifyan'a verdi~;i sozii yerine getirmek iizere yola_ <;Iktlgmda, mii§rikler
le kat§Ila§maya ba§ladilar ve onlara KureY§'in durumunu sordular. 
Mii§rikler miisliimanlan korkutmak maksad1yla, Kurey§'in kendileri..: 
ne bir hile ya da bir baskm yapmak iizere ordu topladlklanm soyledi: 
ler. Miiminler de «Allah bize yeter, 0, ne giizel vekildir,» diyerek Bedr'e 
kadar geldiler. Bedir'deki pazan rahat buldular. Orada hie; kimse ken
dileriyle tartl§madL Sonra mii§riklerden bir adam; bari Mekke halkl
na Muhammed'in (a.s.) atlllanm haber vereyim diyerek bir §iir yazd1. 

( .... ....... .... ...... ... ) 
Sonra Allah Teala §Oyle buyuruyor : 
«0 §eytan ancak kendi dostlanm korkutur. » Sizi, dostlanyla kor

kutur ve size onlarm giic;:lii, kuvvetli oldugu vehmini verir. Mii'min ise
niz onlardan korkmaym, Benden korkun. Size oyle bir §ey soylendigin
de ve size boyle bir vehim verildiginde Bana tevekkiil edin, dayanm, 
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Bana iltic~ edin. Ben size yeterim. Ve size yard1m edecek olan da Be-
rum. . , 

Kur'an-1 Kerim'deki Allah'm §U ayetleri de ·bu manadad1r: 
«Allah kuluna yetmez mi? Seni O'ndan ba§kas1yla korkutuyorlar. · 

Allah kimi saptmrsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah kimi de hi
dayete erdirirse, onu saptiracak yoktur. Allah, intikam sahibi mutlak 
galib degil midir? Andolsun ki onlarra; gokleri ve yeri yaratan kimdir? 
diye sorsan, muhakkak, Alla'h'tir, diyecekler. De ki: Oyle ise soyleyin 
bakayim, Allah bana bir zarar vermek istese, O'nu rtnrak1p ta taptikla
rmiz O'nun verdigi zaran giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet di
lerse, O'nun rahmetini onleyebilir mi? De ki: Allah bana yeter. Te
vekkiil edenler O'na tevekkiil ederler.» (Ziimer, 36- 38) 

«0 halde §eytamn dostlariyla sava§m. ~iiphesiz ki §eytamn hilesi 
zayiftir.>> (Nisa, 76) 

«i§te onmr, §eytamn taraftaridirlar. iyi bilin -ki, §eytanm taraftar
lan muhakkak hU.srana ugrayanlann kendileiidir.» (Miicadile, 19) 

«Allah : Ben ve peygamberlerim elbette galib gelecegiz, diye yaz
mi§tir. ~iiphesiz ki, Allah Kavi'dir, Aziz'dir.» (Miicadile, 21) 

«~iiphesizki Allah, kendisine yardim edenlere yard1m eder.» (Haec, 
40) 

Ey _iman edenler, Allah' (m davasma) yard1m ederseniz, Allah da 
size yardim eder.» (Muhammed, -7) 

«~iiphesiz ki biz, peygamberlerimize ve iman etmi§ olanlara, hem 
diinya _hayatmda, hem de §ahidlerin §ehadet edecekleri giinde mutlaka 
yardim ederiz. 0 giin zalimlere ma'zaretleri fayda vermez. La'n'et on
lann, yurdun kotiisii de onlarmdir.» (Gafir, 51 - 52) 

---- i Z A H I----

Ruhun Bakas1, Oliim ve Hayat 

iyi bil ki; baz1 kimseler cihad etmek isteyenlere; cihad _ oliim geti
rir, diyerek onlan durdurmak istemi§lerdir. Nitekim Uhud giinii ci
hada ~rkanlar hakkmda cihad oliim getirir, Oliim ise istenmeyen bir 
§eydir. Binaenaleyh cihaddan ka~Imnak icab eder, demi§lerdir. Bunun 
i~in Allah Teala, onlann bu gorii§iiniin batil oldugunu a~Ikliyor ve olii
iniin ancak Allah'm kaza ve kaderiyle meydana gelecegini, Oldiirme
nin de bOyle oldugunu bildiriyor. Binaenaleyh Allah kimin i~in Oliimii 
takdir etmi§se ondan ka~mas1 miimkiin degildir. ;Kime de Oliimii takdir 
etmemi§Se onun Oliimden korkmas1 olur §ey tlegildir. Aynca Allah Tea
la bu ayette boyle diyenlere bir ba§ka cevab daha veriyor. ~oyle ki : «Biz 
Allah yolunda Oldiiriilmenin; istenmeyen bir §ey oldugunu kabul etmi
yoruz. Nasil bOyle denebilir ki; Allah yolunda Oldiiriilenler aslmda ol-
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diiriildiikten sonra da diridirler. Allah onlara yiice §erefler ve Allah'a 
yakm dereceler vermi§, ~e§itli nz1klar lutfetmi§ ve onu degi§ik sevin~ 
ve ne§'e dolu mert~belere ula§tlrmi§tlr. Oyleyse hangi ak1l sahibi bOyle 
bir oliimiin istenmeyen §ey oldugunu . soyleyebilir. Ayetin nazrm 'bOy
ledir. Ancak ayette baz1 mes'eleler vard1r : 

Birinci mes'ele: Bu ayet, Bedir ve Uhud §ehidleri hakkmda varid 
olmU§tur. Zira bu ayetin nazi! oldugu vakit, bu iki sava§ta §ehid olan
larda:n ba§ka §ehidler yoktu. Miin8.f1klar ise, miicahidleri Allah yolun
da cihaddan nefret ettirmeye c;:all§IyorlardL Ta ki miisliimanlardan Be
dir ve Uhud gunii oldiiriilenler gibi kendileri de oldiiriilmesinler. Allah 
Teala ise; bu iki sava§ta oldiiriilenlerin faziletlenni a~1klayarak bunun; 
miislumanlan cihada ve onlar1 ornek almaya davet olmasm1 sagllyor. 
Boylece miisliimanlar, Bedir ve Uhud gununde sava§lp olmii§ olanlara . 
benzemeye ozendiriliyor. Soziin hakikati ise §Udur: Cihad1 terkeden 
ki§i ya diinya nimetine eri§e'bilir veya eri§emez. Eri§ecek oldugunu 
farzedersek, o nimetler degersiz ve pek azd1r. Cihadt~- ko§an ki§i, kesin
likle ahiret nimetine erer ve kurtulur. Ahiret nimeti ise ulu ve pek ~ok
tur. Boyle oldugu gibi, aym zamanda siireklidir. Binaenaleyh cihada 
kO§ffiak, cihad1 b1rakmaktan iistiindiir. 

iki:nci mes'ele: Ayetin zahiri Bedir ve Uhud sava§Inda oldiiriil
mii§ olanlarm diri oldugunu gosteriyor. Dirilikten hakiki veya mecazi 
mana kastedilmi§ olabilir. Hakiki mana da dirilik kastedilmi§Se; bura
dan onlarm ahirette dirilecekleri kastedilmi§ olabilecegi gibi, §U anda 
da diri olduklar1 kastedilmi§ olabilir. Eger §U ~:r;1da diri olduklan farze
dilecek plm-sa; buradaki maksad ya ruhani hayatm isbatl, veya cismani 
hayatm isbat1 olacaktlr. i§te bu · ayette ztkredilmesi miimkiin olan ve
cihlerin toplam1 bundan ibarettir. 

Birinci ihtimal; bu ayetin tefsirinde §ehidlerin ahirette dirilecek
leri ihtimalidir. Mu'tezile kelamc1lanndan bir topluluk bu gorii§ii be.: 
nimsemi§lerdir. Bunlar arasmda Ebu'l-Kas1m el-Ka'bi der ki: Bunun 
sebebi Allah'm soziinii ettigi miin8.f1klann; Muhammecl (a.s.) in as
habl kendilerini Olfime suriikliiyorlar ve oldiiriiliiyorlar, hayatl yitiri
yorlar, hic;:bir hay1r elde etmiyorlar, demeleridir. Miin8.f1klarm bunu 
demeleri, dirili§i ve ahireti inkar etmelerindendir. Allah ·Teala; onlan 
yalanlayarak bu ayet ile §ehidlerin dirileceklerini, nzka nail olacak
larmi, degi§ik sevin~. ferah ve miijdeye ula§acaklanm beyan etmi§tir. 
!yi bil ki; bize gore ~hl-i siinnet- bu gorii§ batllcti::..Bu gorii§fin batll 

_......._ oldugunun bir ~ok delili vard1r. Birinci delil : All~h Teala'mn «diridir
ler» kavlinin zahiri, ayetin indigl Slrada onlann diri olduklarml g6s
teriyor. Bundan sonra, onlarm ileride dirileceklerini soyleyerek, ayeti 
bu §ekilde manalandlrmak zahirden donmek olu:r. 

ikinci delil : ~iiphesiz ki rahmet, lutuf ve il:lsan cephesi azab ve 
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kendilerine Allah'dan ba§ka y!lrdimCI bulamadilar.» (Nuh, 25) buyura
rak azab igin <;Ikanldlklanm bildirmektedir. Buradaki fe edatl, ta'kib 

. kim «Onlar giinahlan yiiziinden suda boguldular, ate§e sokuldular, 
ceza cephesinden daha c;ok tercih edilir. Sonra Allah Teala azab ehlini 
k1yametten once azabland1rmak iizere diriltecegini bildirmi§tir. Nite
igindir. Azabland1rmaysa hayat §artma baghd1r. Aynca <<sabah ak§am 
ate§e sunulurlar.>J buyurmu§tur. Azab ehli k1yametten once azablandi
nlmak iizere diriltildiklerine gore; sevab ehlinin de k1yametten once se
vab ve lutfa ula§tmlmak ic;in diriltilmeleri daha uygundur. 

Ugiincii delil : Eger Allah Teala, onlan oliimden sonraki dirili§ es-
. nasmda . cennette diriltecegini kasdetmi§ olsayd1 Hz. _Pt:ygambere; «Al

lah yolunda oldiiriilmii§ olanlan asla alii sanmaym.>> buyurmazd1. <;un
kii biitiin mii'minlerin bu §ekilde olacag1 bilinmektedr. Eger biz bu 
dirilmeyi kabirde sevab elde etmek iizere dirilme anlamma ahrsak, bu 
takdirde «asla alii sanmayml) kavli uygun olur. <;unkii Hz. Peygamber 
bel'ki de itaat ve ihla,s sahiplerinin bOyle bir sebeple sebeplenecegini bil
miyor olabilir. Bu §eref, onlann sevaba nail k1lmmak iizere k1yametten 
once diriltilmeleri §erefidir. ( .. . ) 

Bu ayette muhtemel olan vecihlercien uc;iinciisii de §Udur : Bura
da maksad; §ehidlerin §U anda da diri olduklandir. -Bu gorii§ii serde
denlerden bir klSffil §ehidlerin ruhen diri olduklanm, bir klSffil da be
denen diri olduklanm kabul etmi§lerdir. Bu konuya dalmadan once 'bir 
mukaddime serdetmemiz· de gerekecektir. ~oyle ki; insan, biinyenin bii
tiiniinden ibaret bir yaratik degildir. Bunun iki delili vard1r : Birincisi, 
insan biinyesinin boliimleri degi§ir, bozulur, eriyip yok olur. Ozel ola
rak insan ise omriiniin ba§mdan sonuna kadar bakidir. Baki alan, de
gi§enin Zldd1d1r elbett~. Bu soziimiizii te'yid eder mahiyette §Oyle di
yebiliriz: insan; bazan §i§man, bazan zay1f olur. Ba§langwta insamn 
bedeni kiic;uktiir. Sonra biiyiir ve geli§ir. ~iiphesiz ki her insan, omrii
niin ba§mdan ~omma kadar bu soyledigimiz §eyleri kendisinde bulur. 
Oyleyse insanm bir ozellik kazanan varhgmm omriiniin ba§mdan so
nuna kadar baki oldugu gorii§iimiiz dogruJuk kazanmaktadir. Ikincisi; 
insan kimi kere bedeninin biitiin boliimlerinden ve uzuvlanndan ha
bersiz bulundugu lialde, kendi nefsinin bilinci ic;indedir. Bilinen ise bi
linmeyenin tersidir. Binaenaleyh bu iki §ekilde ruhun, duyularla kav
ranan §U bedeninin Zlddl oldugu sabit olur. Aynca ruhun 6zel bir 
cisme sirayet etmesi ihtimali vard1r. T1pk1 ate§in komiire, susam ya
gmm susama ve giilsuyunun giile SIZI§l gibi. Keza ruhun; cisim olmas1, 
cisme yerle§meksizin kendi nefsinde kaim bir cevher olmas1 ihtimali de 
vard1r. Her iki gorii§ uyannca insamn bedeni oldiigii zaman, o §eyin 
bedeninden canli olarak aynlmas1 uzak goriilemez. Biz, her ne kadar 
Allah onu oldiirdii desek de, tekrar Allah onu hayata dondiirecektir. Bu 
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takdirae kabir sevabiyla ilgili biitiin §iipheler ortadan kalkml§tlr. ( ... ) 
Anlattlklanmizdan . artaya §U <;lklyor ki : Ayetin zahirine delaletinin 
imkans1z almayacag1 ag1kt1r. Binaenaleyh bu gorii§iin kabu) edilmesi 
gerektir. Zikrettiklerimizi Kur'an, hadis ve ak1l te'yid eder. Kur'an 
da pek gok ayetler vard1r. Birincisi; «Ey huzur iginde alan nefis, ha§
nud etmi§ ve ha§nud edilmi§ alan Rabbma don. Kullanmm arasma gir, 
cennetime gir.» (Fecr, 27 - 30). ~iiphesiz ki Rabbma don buyrugu ile 
oliim kastedilmi§tir. Sonra kullanm arasma gir, buyurulmaktadir. Bu
rada ta'kib edat1 olan fe kullamlml§tlr ki 'bu, kullan arasma giri§in 
oliimden sanra alacag1 anlamm1 verir. Bu da bizim zikrettigimizin de
lilidir. ikinci ayet : ccNihayet sizden birinize oliim gelince elgilerimiz 
anun camm ahr.» (En'am, 61) ayetidir. Bu da bedenin oliimiinden iba
rettir. Ayetin devammqan, ccsanra gerg~k Mevlalan alan Allah'a don
diiriiliirler.» buyurulmaktadlr. Burada dondiiriiliirler · ile ruh kaste
dilmi§tir. Bu ise ozel hayat ve zat ile dondiiriilmedir. Binaenaleyh ru
hun, bedenin oliimiincten sanra baki aldugunun ctelilidir. Ugiincii ayet 
ise Allah Teala'mn §U kavlidir: «Eger olen ki§i Allah'a yakla§tmlffil§
lardan ise; rahathk, ha§luk ve nimet cennetindedir.» (Vak1a, 88- 89) 
buyrugudur. Buradaki ta'kib . edatl alan fa ruhun, reyhamn ve cenne
tin oliimden sanra ortaya g1kacag1m gostermektedir. 

Hadis-:i §erif'lere gelince; Hz. Peygamber buyuruyar ki: Kim oliir- j 
se anun k1yameti kapmu§tur. Burada kullamlan fe harfi ta'kib edatld1r 
ve herkesin k1yametinin oliimiinden sanra ortaya g1kacag1m goster
mektedir. BiiyQ.k k1yamet ise Allah katmda ma'lum alan zamanda or
taya g1kacaktlr. Aynca Hz. Peygamber: Kabir; ya cennet bahgelerin-
den bir bahge veya cehennem gukurlarmdan blr gukurdur, buyuruyar. 
Ayr1ca rivayet edilir ki, Bedir giinii Oliiler gagmhrken Rasulullah (s.a.) : 
Rabbm1zm size va'dettigini gergek olarak buldunuz mu? diyordu. Ken
disine; ey Allah'm Rasulii, bunlar oliidiirler, nas1l onlara sesleniyorsu
nuz? dediklerinde Hz. Peygamber; anlar sizden daha iyi duyarlar, bu
yurmu§tur. Veya hadisin bu manada benzer bir laf1~la metni varid al
mu§tur. Yine Hz. Peygamber; Allah'm dostlan Olmezler, ancak bir di
yardan bir diyara intikal ederler, buyurmu§tur. Biitiin bunlar ruhlann 
cesedin oliimiinden sonra baki oldugunu gosterirler. 

Akli delile gelince, bu da birkag §ekildedir : 
Birincisi : Uyku zamam beden, giigsiizle§ir. Bedenin giigsiizliigii 

ruhun giigsiizliigiinii gerektirmez. Aksine ruh uykudayken giiglenir, 
~e§itli halleri mii§ahede eder ve bilinmeyen olaylara muttali' alur. Be-: 
denin giigsiizliigu ruhun giigsiizliigiinii gerektirmedigine gore, bedenin 
oliimiiyle ruhun olmeyecegi gorii§ii kuvvet kazanmaktadlr. 

ikincisi: Qok dii§iinme beynin katlla§masmm sebebidir. Beynin 
katlla§masi ise oliime vesile olur. Halbuki aym dii§iince ameliyesi, ru-
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hun ilahi bilgilerle olgunla§mas1mn nedenidir ve nefsin kemalinin zir
vesidir. Oyleyse ruhun kemalinin sebebi olan bir §ey, neden bedenin 
noksanhgmm sebebi olmu§tur? Bu da bedenin Olumuyle ruhun olme
yecegi gorii§iinii guc;lendiren bir nedendir. 

Uc;unciisu: Ruhun hali bedenin halinin tersinedir. Ruh ilahi bil
gilerle sevinc; ve huzur duyar. Bunun delili de Allah Teala'nm «Dikkat 
edin, Allah'1 zikirle gonuller huzur bulur.» ayet-i celile'si ve Hz. Pey
gamberin; Ben Rabb1mm katmda gecelerim, 0 beni yedirir ve ic;irir; 
buyrugudur. ~uphesiz ki yemek, ic;mek, bilgi, sevgi ve gayb aleminin 
nurlanyla nurlanmadan · ibarettir. Aynca biz, insanlann hukiimdara 
hizmet etme mujdesini almca veya bir makama ula§mca veya sevgili
siyle bulu§unca; yemeyi ve ic;meyi unuttugunu goruyoruz. Hatta bu 
ki§i yemeye ve ic;meye davet edildiginde ic;inden yemek ve ic;meye kar§l 
§iddetli bir nefret hisseder. Allah'm bilgisiyle derinligine me§gul olan 
arifler de 0 ilahi nftrlardan bir §ey kendilerine ac;Ilmca ve ilahi esrar 
gozlerinin onunde belirince; ruhlarmda 6yle ·bir huzur duyarlar ki, hic;
bir §ekilde ac;llk ve susuzlugu hissetmezler. Toparlayacak olursak; ruhi 
mutluluk, bedeni mutlulugun z1dd1 gibidir. Bu ise ruhun kendiliginden 
baguns1z bir varhk oldugu, bedenle iU§kisi bulunmad1g1 g6rii§iinu galib 
kllmaktadlr. Durum bOyle olunca; bedenin olumuyle ruhun olmemesi 
gerekir. Burada bu kadarhk ikna' edici deliller yeterli olmahd1r. 

iyi bil ki; b.u kaide iyice anla§Ihrsa; Kur'an da kabir . sevab1 ve 
azablyla ilgili varid olan hususlann hepsindeki IDU§killer ve §Upheler 
zail olur. Sen bu kaideyi ogrendikten sonra biz deriz ki: MiifessirlerdEm 
bir k1Srm; §ehidlerin ruhlanmn diri oldugunu ve kiya~ete kadar her 
gece ar§'m altmda ruku' ve secdeye vardlklanm soylemi§lerdir. Bunun 
delili de Hz. Peygamber'den nakledilen §U hadis-i §erif'tir: Kul secdeye ' 
vardl~ zaman, Allah Teala onunla meleklerine kar§I ovunur v~ der J 
ki: ~u kuluma bakm, ruhu benim katlmda, bedeni benim hizmetim
de. ( ... ) 

Bu ayetin tefsirlnde muhtemel olan uc;uncu vecih : Buradaki ha
yatm bedeni hayat oldugunu s6yleyenlerin gorii§iidur. Bunu soyleyen
ler daha sonra farkh ac;1klamalar getirmi§le;dir. Bir klSml der ki : Allah 
Teala §ehidlerin bedenlerini ·goklere c;1kar1r ve ar§'m altmdaki kabirlere 
koyar, onlan turlii mutluluk ve §erefli mertebelere ula§tmr. Bir k1sm1 
da der ki: Onlarm bedenleri yeryuziinde kahr, ancak Allah onlan diril
terek bahis mevzuu olan mutluluklara ula§tmr. Baz1 i~anlar bu go
rU§e kar§l c;1karak derler ki: Biz §ehidlerin bedenlerinin ytrt1c1 hay~ 
vanlar tarafmdan yenildigini goriiyoruz. Bu takdirde;- ya denilecektir 
ki, Allah Teala onlann 'bedenini bu ytrtlci hayvanlarm kan:qlarmda iken 
diriltecektir ve onu sevaba erdirecektir, ya da onlann bedenlerinin bO
liimleri ytrtlCI hayvanlann kannlanndan a.yr1llnca Allah onlar1 bira-
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rafa getirip birle§tirecek ve hayat verip sevaba ula§tiracaktlr. Her iki 
gorii§ de uzak. kar§llanacak bir g6rii§tiir. <;Unkii biz, oldiiriilmii§ bir 
ki§inin bedeninin ancak birka~ gun kalabilecegini, organlanrun koku
§UP bozu'!}tugunu, kan ve irinin aynld1g1ru goriiyoruz. Eger biz, onun 
bedeninin nimet ic;~risinde diri ve ak1lll, her §eyi bilmekte oldugunu ka
bul edersek bu; safsatay1 kabul etme neticesini dogurur. 

Bu ayetin tefsirinde dordiincu vecih : Deriz ki : Onlarm diri olma
larmdan maksad; bedenlerinde hayatm mevcud olrnas1 degildir. Sade
~e bir tak1rn lutuf ve miikafatlara nail kllmmalandlr. Bu bir ka<;; §C
kilde ac;1klanabilir. Belh'li Asamm der ki: Oliiniin dini bak1rndan mer
tebesi ytice ise; kiyamet giiniinde akrbeti huzur, saadet ve §ereflilik 
olur. 0 zaman bu ki:m.Se ic;in olmerni§tir, diridir demek dogru olur. Ni
tekim ne kendine, ne de ba§kasma faydas1 olmayan cahil ic;in de; 
oliidiir, deriz. T1pk1 ahmaga merkeb, i§kence edene canavar denildigi 
gibi. Nitekim Abdiilmelik ibn Mervan Ziihri'yi goriip de, onun fikih
da:ki derinligini ogrenince, kendisine senin gibi olan biri oldiikten son
ra olmez Ciemi§tir. ozetleyecek olursak; §liphesiz ki insan, olup de ge
ride giizel bir hatlra ve zikr-i cemil b1rak1rsa onun i~in mecazi olarak: 
olmerni§tir, diridir, denir. 

ikinci §ekli : Baz1lan dediler ki; buradaki hayat mecalidir. Onla
rm cesedleri kabirlerinde bakidir ve hic;bir zaman topragm altmda c;ii
riimezler. Bunu soyleyenler §U vak'aYI delil getirirler : Rivayet edil
digine gore; Muaviye, §ehidlerin kalbirlerinin oldugu yerden su aktt
mak istediginde, oliisii bulunan buradan c;tkarsm diye bir miinadi ses
lendirmi§tir. Cabir der ki: Biz onlan c;Ikardigirnizda bedenleri daha 
ter-ti ta·ze ve ya§tl. Birisinin panna~na dokunuldugunda ondan kan 
fl§klnlll§tl. 

Uc;Uncii vecih: Denilir ki; onlarm diri olmasmdan maksad; oliiler 
gibi Yikanmazlar, demektir. Bu ayet h8.'kklnda soylenenl~rin toplanu 
bundan ibarettir. Mahlukatmdaki s1rlan en iyi bilen ise elbette Al
lah'tlr. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, IX, 88- 94) 

Uhud Sava~mm Genel Degerlendinnesi 

Surenin ba§ taraflarmda oldugu gibi miicadele, munbara, beyan, 
tenvir, tevcih ve tahzir sava§mdan sonra ayetin akl§l meydan sava§ma 
doniiyor. Uhud sava§ma ... 

Uhud gazas1 sadece meydan muharebesi degil, aym zamanda vic
danlarda giri§ilen bir harbtir. Bu sava§m meydan1 cephelerin en ge
ni§idir. <;Unkii ordaki sava§ meydaru, sadece tek yonlii olmaYlp birc;ok 
yoniiyle en muthi!j sava§ meydarudtr. insanlann nefsinde, tasavvur ve 

Tefsir, C. IV, · F. 92 
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. · duygularmda, tamah ve ~ehvetlerinde, duygu ve hayallerinde, umumen 
biitiin varhgmda giri§ilen bir meydan sava§I. .. 

Evet, Kur'an oralarda giri§mi§ti meydan sava§ma .. . Sava§larm sey
yar hastahanelerdeki tedavilerinden daha giizel, daha derin ve daha 
§iimullii tedavisini insanoglunun nefsinde yap1yor. Once zafer vard1. 
Sonra hezimet geldi. Zafer ve hezimetten sonra da en biiyiik muzaf
feriyet geldi. Kur'an'm ac;Ikladigi hakikatleri aydmlatan ve duygular
da bu hakikatleri yakinen yerle§tiren ac;Iktan gorii§ ve ma'rifetin zafe
riydi bu. . . Saflann temizleni~i; nefislerin deneni§iydi. Bundan sonra 
tasavvurdaki karaltllardan, degerlerdeki CIVIkliklardan, islam saflann
daki duygularm iistiinliigiinden hiirriyete eri~ip serlbestlik vard1. Bu, 
ancak saflardaki miinafiklari biiyiik bir hadde kadar nifak ve sadaka
tin alametlerini a~IklaYIP ~uurda, gidi§atta soz ve fiilde aYirdetmekle 
oluyordu ... !mani direktifleri ac;1ga <;Ikanp imana davetin yiikiimlii
lii:klerini belirtip onunla hareket etmek, hiitiin bunlar; ma'rifete, te-. 
cerriide, tanzimata haztrlanmaYI gerektirmektedir. Biitiin onlardan 
sonra da itaati, ittibai sadece Allah'a tevekkiilii, yolda atllan her adim
da O'na dayanmaYI, zafer ve hezimette, oliim ve hayatta, her i§te ve 
.her yoneli§te i§i sadece O'na dondiirmeyi icab ettirmektedir. 

Hadiselerin ve hadiselerden sonra gelen tevcihatm gerisinde elde 
edilen en biiyiik has1Iat bu idi. Zafer ve ganimet hasilatiyla kiya.Elan
mayacak kadar biiyiik ve onemli bir has1Iat ... Eger Miisliimanlar gaza
dan zafer ve ganimetle donselerdi bile bu geni~ has1Iata yine muhtac; 
olacaklardi. 

Ganimet ve zafer has1Iatmdan bin kerre daha biiyiik bir has1lat. 
Aym zamanda ganimet ve zafer hasilatmdan islam cemiyeti ve sonra 
gelen nesiller ic;in arta kalan en miihim ve en degerli bir hazinedir bu. 
I§te Miisliiman saflarmdaki karaltllardan, belirsizlikten, zaaftan, ek
sikliklerden ve bu va.k1alarm dogurdugu hezimetin gerisinden saW§ 
meydamnda beliren Allah'm ulvi ted'biri.. Allah'm cari olan kanunu 
uyarmca ortaya <;Ikan tabii sebepler geregince meydana gelen bu 
vakialarm gerisindeki ulvi tedbir bu idi. 0 zamanki Miisliimanlarm ta
mamen hayrma olan bir tedbir idi bu ... Bu geni§ hasilat ile ibret ve 
terbiyeye, dirili§ ve . olgunla§maga, sec;me ve temizlemege, diizenleme 
ve safla§maya ancak ula§Ildi. Bu hazine; parayla olc;iilemiyecek dere
cede hakikat, tevcihat ve tecriibelerden arta kalan islam cemiyetine en 
biiyiik emanet idi. .. 

Gerc;ekten yeryiizii meydanlarmda yapllan sava§ sona ermi§ti. 
Ama Kur'an onu en biiyiik meydanlarda ba§latacakti. Nefis meyda
nmda ... !slam cemiyetini ic;ine alan alem~iimul hayat meydanmda ... 
Hak Teala !slam cemaat1 ile ilim ve hikmete dayali bilgi ve basiret esa
sma me·bni takdiratim icra etti. Ve Allah'm irade buyurup istedigi §ey 
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oldu. Ve bu olan §eydeki zarar ve ziyandan ·bela ve acllardan sonra be
iren ulu bir hay1r gizli idi. .. 

Kur'an'm U.slubunda sava§ta cereyan eden hadiseleri miiteakib 
varid olan ifadelerde en ~ok dikkati ~eken husU.S; sava§ sahnelerini ve 
cereyan eden hadiseleri sunarken bu manzara ve vak'alann otesinde 
onlarla dogrudan dogruya alakah olarak yeralan ilahi tevcihat arasm
daki hayretkar tevafuk ve uygunluktur. Aynca nefislerin tezkiyesi, 
~apra§Ik dii§iincelerden anndmlmas1, §ehvetin boyundurugundan kur
tanlmasi, karanllk kinlerden azade edilmesi; hatalann zulumatmdan, 
hlrsm ve cimriligin, gizli duygu ve arzularm kOleliginden ~1kanlmas1 
i~in varid olan tevcihattaki uygunluk da calib-i dikkattir. 

Bir sava§ sahnesini, miiteakib varid olan bahis i~inde · en ~ok dikkati 
celbeden husus; §iiphesiz ki, faizden soz edilerek onun yasaklanmas1? 
~liradan bahsedilerek, Uhud sa'Va§mda a~1k~a g6rillen kotii neticeleri
ne ragmen isti§are yap1larak hareket edilmesini emreden hususiard1r. 

Daha sonra ... Kur'an nizamm1 be§er nefsinde ve insanhk haya
tmda icra ettigi hareket sahasmm geni§ligi mevzuu geliypr. Kur'an'm 
bu miiteaddit hareket noktalanna niifuzu ve 'buralara giri§i sonra hay
ret verici tekamiil hususu gelir. 

Fakat bu, Rabbani nizamm tabiatlm anlayanlar bu geni§likten, 
bu tekamiilden, bu girginlikten ve uygunluktan, hi~birisine hayret et
mezler. islami hareketteki sava§ meydam sadece silahlann, atlann, 
erlerin ve cephanelerin meydam degildir. Bu ciiz'i sava§, islam cemi
yetinin i~timai nizam ve vicdan alemindeki biiyiik sava§mdan fark
SIZdlr. 

Bunlarm ·vicdan temizligi, ihlas, tecerriid, iki yakas1 arasma ~oken 
engellerden ve pisliklerden kurtulu§ ile _kuvvetli irtibati vard1r. 

Bu hususlarm aym zamanda islam cemaat1mn hayat nizammm 
iizerine kaim oldugu nizam ve intizam mevzulan ile yakinen alakasl 
vard1r. islam cemaatmm hayatmda §lira -yalmz idari nizamda degil
i~timai nizamda da temel es8.sd1r. Faiz kat'iyetle ~emnudur. i~timai 
yardlmla§ma esasl ile faiz aym yerde birle§emez. 

Kur'an; islam cemaatlm sava§ meydanlanndaki ~atl§malardan 
ayn bir metodla terbiye ediyor. Bu ~ati§ma, biiyiik harb meydanlann
daki ~atl§malardan tamamen farklld1r. Bu sava§; nefis meydamnda ve 
pratik hayat sahasmda cereyan etmektedir... Sonra a yet-i kerime !aiz 
meyzuuna ge~iyor. Ve faizi kat'iyetle yasakl1yor. Gizli infak ile a~1k~a 
infak etme bahsine giriyor ve infak1 te§vik ediyor. Allah'a ve RasUlune 
itaat etme husU.Sunu da beyan ederek bunun rahmet-i ilahinin amlli 
oldugunu bildiriyor ve Rasulullah'm merhametli olu§unu ve bunun ilahi 
rahmetin bir niimunesi oldugunu izah ediyor. §ura prensibini takrlr 
ederek en zor zamanlarda bile isti§8.renin lAzlm oldugunu bildirlyor. 
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Emanete hiyfmeti men'ettigi gibi, cimriligi nehy edip ci>mertlige te§-
vik ediyor. 

Biitlin bunlan §Unun i«;in serdediyor ... Bu hususlar; islam cema
atlm bu kadar geni§ sahada vukubulan «;etin sava§a haztrlama esasi
na mebnidir.,- Meydanlarda yapllan sava§; bu esash sava§m sadece bir 
kiSrmdtr. Ama hepsi bundan ibaret degildir. Bu sava§ta biiyiik bir za
fer elde edebilmek i«;in diger me§akkatlara katlanmak gerekmektedir. 
Bu sava§ta kin ve intikam duygularma kar§l zafer gerekmektedir. Ce
miyetin biitun hayat sahastm kaplayan saglam nizam ve degerler ika-
me etmek i«;in mutlak zafere ihtiyag vardlr.. . . ' 

insanm mevcudiyyeti ve be§eri enerjisi muvacehesinde bu akidenin 
vahdetine i§aret etmek ve hepsini tek bir mihvere yerle§tirmek i«;in 
biitiin bunlan serdediyor Hak Teala ... Evet; Allah'a i'oodet ve kulluk, 
hassasiyet ve takva §Uuru iginde inananlan Hakka yoneltmek i~in ser
dediyor. insanlan be§eri biinyeye hakim olan ilahi nizamm vahdeti et
rafmda birle§tirmek i«;in serdediyor bunlar1. Her hal-ii karda bu niza
rmn golgesi altlnda birle§ip yardlmla§mak, insan faaliyetinin nihai 
neticelerindeki nizam ve intizami, nefsi hareket ile afakah miiessirlerin 
vahdetini belirtmek i«;in serdediyor Hak Teala bunlarl... 

~u. halde serdedilen §U §Umilllii tevcihat; giri§ilen sava§lar ile ala
la\SlZ degildir. insan; nefsi ile nizama dair ahlaki kB.idelerle ve §Uur ile 
alakall ·husilslarda bu ger«;ek sava§I kazanmadan cenk meydanlann
daki sa va§l asia kazanamaz ... 

iki ta~fenin kar§tla§tlgi Uhud giiniinde geri donenler; kazandlklan 
giip.ah yiiziinden ··§eytana uyanlardtr ... i'tikad sava§mda peygamberle
rin arkasmda giinahlardan tevbe edip :Allah'a yonelen ve O'min kuv
vetli destegin~ giivenerek «;att§maya ba§layanlar her zaman muzaffer 
olmu§lardlr. ~u halde giinahlardan temizlenmek, Allah'a dayanmak ve 
Allah'm yardtmma donmek, zafer vasttalarmdandtr. Meydandan ka~
mak yoktur. 

Faize dayah nizam1 atlp, igtimai yard1mla§maya dayanan nizama 
donmek zafer haz1rhgmdand1r. Birbirleriyle . yardtmla§an cemiyetler, 
faizle ah§-veri§ yapan cemiyetten daha «;ok zafere Iaytktir. Kinleri ye
nip insanlan affetmek zafer haztrhgmdandtr .. . Nefse hakimiyet, barb 
kuvveti gibi bir kuvvettir. ic;timai yard1mla§ma, dayam§ma ve miisa
maha, cemiyete dinamizm veren onemli bir unsurg,..ur. 

Ba§tan sana ayet-i kerime'nin temas ettigi hususlar, hakikatler 
manzumesinden ibarettir. Allah'm takdirine · boyun egip, her§eyi q•na 
havale etmek ... Bu noktada, dii§iince tarzma hi«;bir kapahhga mahal 
kalmayacak §ekilde kat:iyet ve kesinlik vermek. Aym zamanda, insan
larm ba'§ma gelen halleri AJ)ap'm koydugu kanunlara gore diizenle
mek ... insanoglunun say'i ve ,gayreti, hata ve sevab1, itaat ve ma'siyeti, 
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verilen emre sanhp sanlmamas1, yahut ifrata dalmas1 gibi hususlara 
baglad1ktan son.ra meydana gelen her§eyi takdir perdesinin otesine 
b1rakma:k.-- Me§iyyet-i Siibhaniyenin bir vas1tas1 kabul etmek. Hak 
Teala'mn takdirine gi:ire me§iyyet dahilinde tahakkuk edecegine giiven
mek .. . gergekleri yer ahyordu. 

Nihayet zafer mes'elesinde miisliimanlarm §ahsi bir pay1 olmadi
gmi anlatmak hususu geliyor. insan, mesaisinin otesinde, zaferin ilahi 
tedbire bagll oldugunu beyan ediyor. Miikafat Allah'a aittir. O'nun ic;in, 
zaferin kar§Ihgmda yeryiiziindeki §eylerin hi~ degeri yoktur. ~ahsi 

mes'eleler ic;in de Allah zafer ihsan etmez. Allah zaferi, diledigi zaman 
ve istedigi ulvi gayeler hesabma verir. 

Hezimet de boyle ... 0 da, Allah'm kanunlanna bagh olarak gelir. 
Yoksa miisliimanlarm arasmdaki taksirat miinasebetiyle gelmez. Sa
dece Allah'm ilmi ve hikmetiyle nefisleri sec;mek, hakikatlan aydmlat
mak, saflan ayirmak, degerler koymak, · OI~iiler getirmek, gormek iste
yenlere Allah'm kanunlarmi ac;Iklamak, takdir ettigi gayelerin tahak
kuku ic;in gelir. 

Askeri, siyasi, iktisadi zaferler Rabbani nizamm esasma dayan
madiktan sonra islam'm nazarmda deger kazanmaz. Once nefse galib 
gelip, hevaYl yenip, §ehveti maglub etmek gerekir. Allah'm insanllk 
hayat1 ic;in istedigi hakk1 takrir etmek. Biitiin zaferleri Allah ve Allah 
nizamm1 ikame yolunda sarfetmek gerekir. Boyle olmad1g1 takdircte bir 
cahiliyet nizam1, diger birisini maglub etmi§ demektir. Boyle bir zafer
den insanlrk ve hayat ic;in hay1r gelmez. HaYir; sadece Hakk ic;in Hak- . 
km sanca~m yiikseltmektedir. Hak ise tekdir, •birka:c; tane degiL _ Hak 
yalmz Allah nizammdad1r. Ondan ba§ka §U kainatta Hak yoktur. O'nun 
zaferi, nefisler meydanmda kazamlmadan tamamlanmaz. Zafer pratik 
hayat sahasmda kazamlmahdir ... Nefis kendi §ahsma dii§en paylar
dan vazgec;ip, §ebvet ve arzularmdan kurtulup, pislik ve kirlerinden 
temizlenip, zincir bukag1Iarmdan azad oldugu zaman ... Biitiin bu yiik
lerden, bu kirlerden azade olarak Allah' a km~tugu zaman ... Uzerine dii
§en cehdi ve hareketi ifa ettikten sonra, biitiin i§leri Allah'a baglamak 
ic;in sebep, vesile ve enerjilerden s1ynldigi zaman ... Biitiin i§inde Allah 
nizam1 ile hiikmettigi ve bu hiikmii cihad ve zaferinin gayesi sayd1g1 
zaman ... 

Evet, biitiin bunlar tamamland1gi zaman, siyasi, iktisadi ve ic;ti
mai sahalardaki .zaferler Allah'm nizamma gore ha:kiki zafer saYllabi
lir. Yoksa bir cahiliyet nizammm ba§ka birisini yenmesinden ba§ka 
bir §ey degildir. Boyle bir zaferin Allah indinde ne onemi, ne de kiy
meti vard1r. 

Uhud giinii o geni§ harb meydanmda cereyan eden sava§tan sonra 
nazil o]ftn aye,tlerdeki §iimuliyyet ve uygunluk bunun ic;indi. Nitekim 
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sava§ meydanlarmdaki ~ati§malar islam'm giri§tigi umum1 sava§m 
bi~ok cephelerinden bir cephesini meydana getiriyordu ... (Seyyid Ku
tub, Fi Z1lal'il-Kur'an, II, 419- 425) 

Uhud Harbinin Cereyan Tarz1 

Pakistan'll biiyiik bilgin Muhammed Hamidullah, Uhud harbinin 
cereyan §eklini tarihi kaynaklara dayanarak , §6yle anlatiyor : 

Mekkeli Kurey§ilerin Bedr'de ilk hezimetlerinden sonra terketmek 
mecburiyetinde kald1klan, Suriye ve Mls1r'a ve bir ~ok diyarlara bag
llyan ma'lum yolun kendileri ic;in deger ve onemi c;ok biiyiiktii. Bunun 
i~in, mukabil bir sefer haz1rllklarma yard1m olmak iizere, tertipledik
leri c;eyrek milyon dirhemlik serveti hie; de israt telakki etmiyorlardl. 
Bedr'de miisliimanlar tarafmdan esir edilmi§ arkada§larmdan altml
§Ina fidye-i necat olarak bu paray1 tercihan harcad1lar. Her esirin va
sati olarak 4000 dirhem fidye-i necat paras1 odemesi Iazimdi. ibn Hi
§am, ve digerlerinin verdikleri malumata nazaran Kurey§iler, sadece 
mahalli gonilllii askerler, hatta ebedi miittefikleri Ehabi§ kabilesi asker
leriyle (bunlar iicretli idi) iktifa etmediler. Amr ibn As, Abdullah ibn 
Ziba'ra, Hubeyre ibn Vehb, Musafi ibn Menat, Amr ibn Abdullah el
Cumahi gibi baz1 miihim §ahsiyetleri, biitiin ara<bistan yanmadasm1 
dola§arak, kabilelere islamiyetin arzettigi yeni tehlikeyi haber veime
ye ve izah etmeye gonderdiler ve onlardan, biitiin kuvvetlerini «Police 
Action = Onleyici Hareket)) halinde Medineye kar§I birle§tinnelerini 
istediler. Heyet, muvaffak olmu§tu; biitiin Bedeviler, mah§er halinde 
~bu vazife etrafmda toplandilar. 

Hz. Peygamberin (s.a.) Mekke'deki gizli ajarn, amcas1 Abbas, di
ger Mekkelilerle birlikte Bedr'de esir almd1g1 zaman, onun da fidye-i 
necat ile miikellef tutulmasma ragmen, Mekke'ye di:indiikten sonra Gi
far kabilesinden bir haberci vas1tasiyla Mekke'de zamanla inki§af eden 
en son durumlardan Hz. Peygamber (s.a.) i haberdar ediyordu. (ibn 
Sa'd, II, 25). Dii§man hicretin 3. y1lmda Medine iizerine yiiriidiigu za
man esasen Medineliler haz1r vaziyetteydiler. Kurey§liler ve miittefik
leri Uhud dag1 yakmmda Medine §ehrinin kuzeyinde karargah kur
dular. 

Uhud dag1, Medine'nin tam §imaline dii§mekte ve §ehrin merke
zinden itibaren be§ kilometre kadar bir mesafede •bulunmaktadlr. Ku
rey§liler, Medine'nin cenubunda uzak bir mesafede bulunan Mekke'
den gelmi§lerdi. Mekke'li miistevliler, cenubdan geldikleri halde, nic;in 
Medine'nin cenubuna isabet eden bir yerde durmadtlar da Medine'yi 
atlay1p, c;ok daha i:itelere yiiriidiiler ve §ehrin §imalinde karargah kur
dular? Bu halde ise, Medine'liler, onlann ric'at ve takviye yollanm ko-
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layllkla kesebilirlerdi. Gerek mahaUi ve gerekse yabanc1 birc;ok miite
hassiS bilgine, bu meseleyi sordum, kimse 'beni ikna.' eden bir cevab ve
remeyince miitereddit bir §ekilde §U neticeye vard1m ki; bugiinkii Uhud 
diye amlan yerin, me§hur muharebenin cereyan ettigi gerc;ek Uhud ol
mamasl gerekir. Bugiin, artlk unutulmu§ olan hakiki Uhud'un ve cog
rafyacilar oldugu kadar, eskilerin de ittifakla te'min etmeleri, hatta 
Uhud'un unutulmaz ve en hiirmete §ayan §ehidi Hz. Hamza'nm tiirbesi 
bile, vard1g1m bu neticeden donmemde bence kafi deliller degildir. ~ 

FHhakika; mezkur mahalli ziyaret ve araziyi tedkik firsatim ele 
gec;irdigim zaman, anlad1m ki; omriim boyunca sayfalanm c;evirdigim 
kitaplar, c;ok yiiksek ma'lumata sahip alimlerle g6rii§melerim veya 
mektupla§malanm, durumu bana tam manaslyla izah etmekten uzak 
kalm1§lard1r. 

Medine'nin ma'halli durumu ve Hz. Peygamber (s.a.) zamamnda 
arzettigi manzara : 

Hakikaten Medine, yap1s1 lav olan eni ve boyu takriben onbe§ ki
lometrelik bir ova iizerinde kurulmu§tur. Esasmda bu ova Cevf'iil-Medi
ne diye adlandinllr; sonradan Hz. Peygamber (s.a.) tarafmdan <<Haram>> 
mukaddes, tecaviizden masun yer olara:k isimlendirilmi§tir. Bu ova her 
taraftan zincirleme uzanan yiiksek daglarla ~evrilidir. Ula§tlrma, bu 
daglann aralarmda kalan dar vadiler arasmdan yap1hr. Eski miiellifle
rin ((Air» ve ((Sevr arasi» dedikleri bu ova, aym zamanda, bu iki dagm 
arasmda muhte§em l;)al' dagma ve diger stratejik klymete sahip kiic;iik 
tepelere de sahiptir. 

Hz. Peygamber (s.a.) devrinde Medine, bugiinkti. hal ve tertibi ile 
bir §ehir halinde degildi, kalaballk eadde ve iskan mmtlkalan yoktu, 
o gti.nlerde Medine'de bir c;ok Arap ve Yahudi kabileleri vard1 ve her 
kabilenin koyii yahut mahallesi, birbirinden tamamen ayn mmtaka
larda bulunuyordu; aralarmdaki mesafe bir iki veya daha fazla kilo
metrelerle olc;iilmekteydi. Bu karyelerin te§kil ettikleri zincir Air dagm
dan Sevr dagma dogru uzamyordu. 

Bu kabile koylerinden her biri, bir veya birkac; kuyuya sahipti ve 
hepsinde de ta§tan yap1lm1§ c;ift kath evler de in§a edilmi.~ti. Biitti.n 
koylerde «Utm)) veya ((Ucum» denilen saglam ya:p1da birc;ok burc; ve 
hisarlar yapilml§tl. Bir harp vukuunda kadmlar, c;ocuklar ve meva§i 
ve diger menkul e§ya, emniyet gayesiyle buralara nakledilirlerdi. Bir 
zamanlar, bu nevi kulelerden, §ehirde yti.z kadar mevcud bulunuyordu. 
l;)ayet Benu Zeyd kabilesinin 14 hisara sahip oldugunu soylersek, durum, 
kendiliginden . izah edilmi§ olur. (Kays ibn'i.il-Hatim'in Divam, ne§r. 
Kowalski, s. XVIII). Hatta bunlardan baz1lan c;ok bi.iyti.kti.i. (Kitab'ti.l
Egani, XIII, 124) e gore Uheyla ibn' i.il-Culah'a ait uUtm'i.id-Dihyan>> 
bunlardand1r; bu sonuncusu ti.c; kath olup temeli siyah lav ta§lanyla 
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orillm\i§t\i. Burcun iki katl da «nabara» denen gum\i§ gi'bi beyaz ta§
tan yaplliDI§tl . ve bu hisar o kadar yuksekti ki, de·ve ile bir gunlu'k me
sa.feden goze ~rpard1. Bu kulenin harabelerine Kuba denen koy ci
vannda 1947 senesinde taraf1mdan rastlanml§tlr. Mahfuz kalan ze
min kat, harabi bir halde bile olsa, bize islam'dan evvel, Medine §ehri
nin askeri yap1 ve mimarisi hakkmda fikir edinmek imkamm vermek
tedir. Medine'deki bu hisarlarm ekserisinde, uzayan muhasara durum
larma kar§l, 'burc; sakinlerini i\!me suyundan mahrum etmemek ic;in 
kuyular a\!Ilml§tlr. Bu yaygm ve birbirlerinden arahklarla aynlml§ 
koyler bir yana, herbir kabilenin fertlerine ait birc;ok bahc;e ve tarla
Iar da mevcuttu. Bunlari, birbirlerinden ay1ran m\i§terek 'Ciuvarlar ise 
keza ta§tan yap1lm1§tl. Butun bu tarla ve bahc;eler Medine'nin her is.:. 
tikametinde yaygm olarak bu §ehri ku§atlyordu. 

Kabilelerin ikamet ettikleri bu mahallelerden birinin ad1 <<Yesrib» 
idi; suyun c;ok bol oldugu Uhud dagmm cenubi garbisinde, vaktiyle 
muhtemelen kurulu bulundugu yeri bana tereddutle gostermi§Ierdi. 
Muhtemeldir ki; buras1 islam'dan evvel bu bolgenin ya ilk ikametgah
larmm te'sis edildigi veya en ma'mur ve mureffeh veyahutta en mu
him ikamet bolgesini te§kil ediyordu. Her nas1Isa, §Uras1 gerc;ektir ki; bu 
mahal, bu bolgenin bir k1smm1 te§kil ettigi halde, butun bolgenin isim
!endirilmesinde kullamlmi§tlr. Aym durumda, diger c;e§itli memleket
lerdeki mahal isimlerinde de rastlanmaktadir. Sonralar1, sadece Medine 
olarak amlan <<Medinet'un Nebi» bolgenin merkezine isabet eden bir 
yerdedir. · 

Mekkeli Kurey§ilerin Medine ahalisine kar§l hususi garazlan yoktu. 
Onlar; sadece bir tek ki§iye kar§l kl~gmd1Iar. 0 da Medine'ye s1gmm1§ , 
olup kendi hem§ehrileri olan Hz. Peygamberdi (s.a.). ~ehrin di§mdan 
«Medinet'un-Nebi» ye vannak ic;in, bir c;ok bahc;elerde mevcut s1k aga-c; 
kumelerini a§mak zarureti vard1. Bunun ic;in binlerce ki§ilik bir or
dunun rahatc;a meydan muharebesi verebilecegi hic;bir §ey mevcud de
gildi. lkinci as1r muellifi Samhudi'nin (Vefa'Ul-Vefa adh eserinin Hen
dek bahsinde) ibn ishak'tan naklettigine nazaran «Medine, dl§ariya bir 
cihetten ac;1kh, diger taraflar, bir d\i§manm gec;it bulamayacag1 binalar, 
hurma koruluklari gibi maniaJarla himaye edilmekteydin demektedir. 

M. Hamidullah daha sonra Medine ve civanm §oyle tamtlyor: 
Medine havalisinin topografik durumu tedkik edilirse, gorUiur k.i, 

cenub-i §arkide Kuba ve Avali mmtakasmda nufus kesafeti hayli yuk
sektir. Cenub-i garbi ve cenubda ·Iav yapiSmda ve son derece ar1zall te
pelerin birbirini kovaladlgl arazi yer allr ki, gereik suvari ve gerekse 
piyadelerin dog\i§mesi ic;in hie; de musaid olmayan bir mmtlkadar. $ark
ta Kuba'dan Uhud dagma kadar Yahudi koyleri uzanmaktadtr. Batt 
kesiminde, c;ok kesif bir tarzda kumelenmemekle beraber, bahc;eler ve 



1466 iBN KESiR (Ciiz: 4; SU.re: 3 

aga~hklar yer almaktadlr. Arazi tam manas1yla miinbit olmay1p, §art
Jar o giinlerde bile ~ok iyi olamazd1. Bugiinkii kalenin §imal tarafmda 
tam §am kapiSmm garbmda Benu Saide kabilesinin toplantl odas1 bu
lunmaktadlr ki; bu Benu Saide kabilesinin burada ya§ad1gm1 gosterir. 
§imal-i garbide Mecidi kapiSI haricinde ~ok eski bah~eler vard1r ki, Hz. 
Peygamber (s.a.) zamamna ait bir'\!ok hatlrayt nefsinde ta§Imaktadlr. 
§imale dogru bir diizine kadai kuyu burada yapllan bir umumi has
tahane in§aatl s1rasmda, temel kaZihrken ke§fedilmi§tir. Buradan biraz 
§ark istikametinde dogrulacak olursak, Sal' dagmm tam tepesinde 
Benu Haram kabilesinden zama:.:nm1za kadar kalan mezarhklan g6rii
riiz; bu da a~1kga gosteriyor ki, bu kabile, bu istikamette ikamet et
mekteydi. Medine'nin tamamen garbinde Vadi el-Akik'in nehir yatag1 
boyunca bilhassa §imal-i garbi tarafmdan ve aym zamanda tarihi bir 
kuyu olan 'Bir'ii Ru'm.a'mn altma dii§en yerde ve K1bleteyn Camiinin 
tam cenubunda bir~ok bah~e ve bostanlar yer almaktadir. Bir'rt1 Ru'ma 
ve etrafmdaki sulak arazi esasmda bir §ahsa aitti. Sonradan, ii~iincii 
halife olan Hz. Osman, Hz. Peygamber (s.a.) in ISrarh talebi uzerine 
buray1 satm almi§ ve gayet iyi bilindigi gibi, buray1 umumun istifade
sine olmak iizere terketmi§, yani vak1f haline getirmi§ti. 

§imdi goriiyoruz ki; §imal ciheti tam bir ag1k arazi manzarasmda
dir. Beyaz renkli, tuzlu bir arazi olan bu klSlm bu gun bile her ne ~e
§it olursa olsun, hi~bir z1raata elveri§li degildir. Medine §ehri, bu mm
takadan diger kesimlere nazaran daha ~ok zarar gorebilirdi. 

Yukanda da zikrettigimiz gibi, Medine'nin cenubu tepelik ve lav 
kiitleleri ile kapll idi; munakalat derin vadiler ve bogazlar vasitasiyle 
yap1hyordu. Bu istikametten gelip Kuba yakmmdan gec;erek §ehre 
giren yolun biiyiik kervanlar tarafmdan isti'mal edildigi, kul!amlma- · 
smm arzettigi mii§kiilat dolayisiyla hie; rivay~t edilmemi§tir. Baz1 kim
seler bu yolu ancak baz1 kat'i ve acil ihtiyac;lar vukuunda kullanmi§
lardir. Gordiigiimiiz gibi, Hz. Peygamber (s.a.) de hicreti s1rasmda 
emniyet saikas1yla bu yoldan ge~mi§tir, once Kuba'ya ugrami§ ve son
ra Medine'ye girmi§tir. Fakat, biiyiik bir orduya ait atlar vesair nakliye 
hayvanlan i~in bu yol kullamlamazdi. Bundan ba§ka Uhud harbi Sira
smda, mevsimin en s1cak giinleri idrak edilmekteydi. Aym zamanda, 
s1cak sebebiyle ktzgm hale gelen lav tabakalan, yolcular ve hayvanlar 
i~in Slkmtlyl busbiitiin arttmyordu. Halbuki, develer asla kayahk ara
ziden ho§lanmazlar. Lav tabakalanyla kaph ova Medine'yi ii~ cihetten, 
§arktan, Cenubdan ve Garbdan c;evirmektedir. Sadece §imal arazisi, 
bu yap1da degildir. Emniyet miilahazasiyle evler lavll arazide in§a edil
mi§tir. Ve bu bOlgelerde de hi~bir nebat yeti§tirmek miimkiin olmuyor
du. Bir ordu karargah kuracag1 yerde evvela mer'a arar; bu da arzet
tigimiz kesimde mevcf1t degildi. Herhangi bir ordunun: boyle bir lavhk 
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araziden gec;tigini dii§iinsek bile, onu savR§ alam olarak sec;ecegi akla 
bile getirilemez. ~uras1 dii§iiniilmelidir ki, Anbariye kap1s1 ve buraya 
cenubdan ula§an yol, nisbeten yeni bir yoldur, ancak uc;yiiz senelik bir 
maziye sahiptir. Eminiz ki, eski devirlerde cenubdan gelen kervanlar 
Zu'l-Huleyfe'de tevakkuf ediyorlar ve s'onra Vadiy'iil-Akik'a girip Me
dine'yi sagda 'b1rakarak §imale dogru <;Ik1yorlard1. Zagabe'nin iltisak 
noktasmda doniip Medine'ye iniyorlard1. Mezkur vadide nehir yatagi
nm yumu§ak kumlarla kapll yiizii develerin sevdigi bir §eydir. 

i§te, Mekke ordusunu zorlayan, arazinin tabii mania ve anzalan 
bunlardan. ibarettir. Mekke'liler, yirmi giinliik h1zll ve devamll bir yii
riiyii§ten sonra, olii denecek derecede yorgun bir halde gelmi§lerdi. Ha
simlarmdan emniyetc;e uzak bir mesatede karargah kurmu§ ve gerek 
asker, gerekse hayvanlarmm yorgunluklanm almaya c;all§Iyorlardi. Za
gabe denen yerde hem su hem de bir mer'a vard1r. Mekke'liler zafer
den o kadar emindiler ki, donii§ yollanm emniyete almay1 ak11lanna 
bile getiremediler. 

Muhammed Hamidullah devamla §oyle diyor : 
Evvelce de arzedildigi gibi, Uhud dag1 Mekke'nin §imalinde olup 

dogu-bati istikametinde diiz bir hat iizerinde 4- 5 kilometre kadar bir 
mesateye uzanmaktadir. Bu uzunlugun tam ortasmda §ehrin · kar§ISI
na isabet eden yerde yanm daire §eklinde ve at nall bic;iminde tabii bir 
girinti, i'c;erleklik vard1. Binlerce ki§iyi istiab edecek kadar geni§likte
dir. Bu yerin daha ic;lerinde dar bir bogazla girilen daha ic;erlek kiic;iik 
bir . mahal vard1. Uhudun Cenubunda Vadiy'iil-Kanat suyu akmakta
dir. Bu suyun da cenubunda Ayneyn tepesi yahut Cebel'iir-Rumat (Ok
c;ular Tepesi) bulunmaktad1r; bu tepe Uhud harbi s1rasmda Hz .. Pey
gamber (s.a.) tarafmdan okc;ulann burada vazifelendirilmesi sebebiyle 
bu ismi almi§tir. Vadiy'iil-Kanat'm §imalinde geni§ girintinin ilersinde 
iki su menba1 vard1r ki, muhtemelen Ayneyn (iki kaynak) tepesi ismini 
bunlardan almi§ttlr. 

Kurey§ ordusu, Zu'l-Huleyfe mevkiine gelince, miisliiman casus
lar yiirtiyii§ halindeki askerler arasma katlld1lar ve ancak dii§rnan 
Uhud'un Batlsmda Zagabe de durup karargah kurduklan vakit doniip 
Hz. Peygambere (s.a.) gordiiklerini anlattllar (isti'ab, Enes ibn Fu
dala; Vakidi'nin Megazi adh eseri, vr. 49 b). Hz. Peygamber (s.a.) §ah
sen §ehri bizzat ic;inden mudataa etmeye, «onu sokaklannda c;arpi§a
rak korumaya)) karar vermi§ti. Bir celse akdedildi ve gen<; subaylarm 
velvele ve 1srarl1 talepleri iizerine, kendi karanm degi§tirerek §ehirden 
<;1k1p, muharebeyi ac;1k arazide kabul etmeye karar verdi (ibn Hi§am, 
558). Goniilliilerin, Uhud'un cenub-i §arkisinde «~eyheyn)) denilen c;ifte 
hisarlar oniinde toplanmalanm emretti. Burada toplanan askerlerini 
her zaman oldugu gibi tefti§ etti ve c;ok gene; ya§ta olanlar ile i§e ya-
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ramazlan ay1rd1. (Taheri, I, 130) : Bu arada, onemli miktarda kadm 
gonulliilerin de :q1evcud oldugunu goriiyoruz. Buhari'nin uzun · uzad1ya 
anlatt1g1 gibi Hz: Peygamber'in (s.a.) en gen~ zevcesi Umm'iil-Mu'mi
nin Hz. M§e, goniillii olarak ~ah§lp yarahlara hastabakicihk etmi§, su
sami§ olanlara su ta§Iml§ ve ~e§itli diger hizmetlerde bulunmu§tur. Ziih:
ri'nin naklettigine gore Medine'li miisliimanlar Hz. Peygambere (s.a.) 

' 

Yahudi kabilelerini acaba §ehrin miidataasmda yard1ma ~agmp ~a
gtrmayacagmi sorduklarmda, Hz. Peygamber (s.a.) «Bu yardtma ka- J' 
tiyyen muhta~ degiliz.>> diye cevap vermi§tir. (Tarih-i ibn Kesir, IV, 14) 
Diger . rivayetlere gore, ba§larmda me§hur munaf1k ibn Ubeyy oldugu 
halde Benu Kaynuka kabilesine mensub altlyiiz kadar Yahudi, Hz. 

1 Peygambere (s.a.) yardtm etmek iizere geldiler, fakat Hz. Peygamber 
(s.a.) dedi ki: Biz onlara asia muhta~ degiliz, biz inanmayanlari inan
mayanlara kar§I yard1mc1 olar~k kabul etmeyiz. (ibn Sa~d, II, 1, 27, 34; 
ibn Kesir, IV, 22). Burada biraz tuhafllk vardtr; ~iinkii Benu Kaynuka 
Yahudi kabilesi daha evvelden §ehirden tardedilmi§lerdi; her neyse, bu · 
mevzua ilerde tekrar temas edecegiz. Yuvarlak bir hesabla miisliima:n 
goniilliiler, bin kadar olmu§lardi. Sonradan mezkur ibn Ubeyy'in te'
sirinde kalarak ii~yiiz kadar miinaf1k, harp sahasmdan son dakikada 
firar etmi§ler, bunun i~in de bo§ ve as1lstz bir bahane ileri siirmii§lerdi. 
Gortildiigii gibi, geriye Hz. Peygamberin (s.a.) idaresinde yediyiiz ka
dar erden mute§ekkil bir kuvvet kahyordu; islam ordusu, kendinden 
dort defa daha kuvvetli bir ordu ile ~arpt§maya ~Ikmi§ti. Bu yediyiiz 
kadar askerden, sadece yiiz kadarmda Zirhli elbiseler vard1. Bir riva
yete nazaran, islam ordusunda yalmz iki at vard1, biri Hz. Peygambere 
(s.a.) ve digeri Ebu Burde'ye aitti. ( ... ) . 

Dii§mana gelince; Kurey§liler toplad1klan ~eyrek milyon dirhemi 
tam yerinde ve isab.etli olarak sarfedememi§lerdi. Orduda «paralan pe
§in odenmi§ iicretli askerler)) vard1 ki, bunun iki bini sadece Ehabi§'
lerden ve diger bir k1s1m askerler de diger bedevi kabjlelerinden te'min 
edilmi§ti. Kurey§lilerin topladtklan muhariblerin yekunu cem'an u~
bini buluyordu; bunun yediyiizii z1rhh elbiseler takmmi§ ve ikiyiizii 
suvari kuvveti idi. (ibn Hi§am, 561) Suvariler ikiye aynlarak sag ve sol 

. kanatlarda vazifelendirilmi§ ve bu iki kuvvete de ayr1 ayr1 kumandan
lar ta'yin edilmi§ti; bunlar, Halid ve ikrime'dir. · 

Dii§mamn muvasalat ettigi giinun gecesi, Hz. Peygamber (s.a.) 
hala §ehirden ~Ikmami§tl. ~ehir ve bilhassa Hz. Peygamberin (s.a.) evi 
bijtiin gece devriyelerle muhafaza ve emniyet altmda bulunduruldu. 
0 gun ~eyheynin ~ifte hisarlan yanmda i\!tima ve tefti§ten sonra Hz. 
Peygamber (s.a. ) geceyi a~1k arazide, yani karargahta ge~irdi. Elli ka
dar muhatiz asker!, ba§larmda Muhammed ibn Mesleme oldugu halde, 
biitiin gece karargah civarmda devriye vazifesinde bulunarak mahalli 
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emniyet altmda bulundurdular. (ibn Kesir, IV, 27). Ertesi sabah Hz. 
Peygamber (s.a.) Uhud dagmdaki mezkur ic;erleklige yiiriidii ve bura
da harp vaziyetine gec;ti, karargahmi bir bogazla girilen mezkur ikinci 
ic;erleklikte kurdu. Harbi, geni§ olan dt§ ic;;erleklikte kabul etmeye ka
rar vermi§ti, haz1rhk ve tav1rlanm buna gore ayarlad1. Elli muharipten 
miite§ekkil bir okc;u miifrezesini Ayneyn tepesinde vaziyet almak iize
re gonderdi; bunlar Zubeyrin reisliginde kiic;iik bir siivari birligi ile 
te§rik-i mesai edecekler, beraberce, yani bu kiic;iik bir siivari birligi ve 
okc;ular, Uhud ile Ayneyn tepesi arasmdaki gec;idi bu suretle koruya
caklar, dii§mamn buradan islam ordusunun arkasma stzmasma mani' · 
olacaklardl. (ibn Hi§ani, 560). 

islam ordusu dii§mamn ilerlemekte oldugu Batl cihetine cephe 
vererek harp nizammda dizilmi§ti. Okc;ular yerlerinde sadece dii§manm 
gerilere sarkmamasmt degil, aym zamanda §ehre g~ip girmemesini 
de te'minat . altmda bulunduruyorlardl. Bu durum; bize Hz. Peygam
berin (s.a.) Ayneyn ok~ularma verdigi; «akbahalar miisliimap.lann ce
sedleri iizerine konsalar bile yeni ve kat'i bir emir almadtkc;a yerlerini 
terketmemeleri» emrindeki fevkalade sertligi 1izah etmektedir. 

Sonra Hz. Muhammed (s.a.) at iizerinde yaptlg1 son tefti§i de bitir
dikten sonra, attan indi ve bizzat yiiriiyerek o kiic;iik ordusunun s1ra 
ve saflanm tanzim etti. Sag ve sol kanad1 tertib ve tanzim etti. (ibn 
Sa'd, II/ 1, 27). Askerlerine ztrhll elbiselerini c;ift olarak giyinmelerini 
soyledi. (Tabe:ri, I, 1393; ibn Hi§am, 5'(6; Mi§kat da Ebu Davud (Cihad 
bahsi 75); ibn Mace (No : 2806) ve el-Bezzaz rivayet ederler.) · Diger 
bir rivayete gore; kendi ztrhll elbisesini Ka'b ibn Malik'inki ile degi§
tirmi§tir. (isti'ab, No : 916); gayesi tebdil-i ktyafet etmek ve harp es
nasmda kendisini emniyete almaktl. 

Kurey§iler de, bir gece hiicumundan korkarak ikrime'nin r~isli
ginde bir muhaftz kuvveti ile karargahlanm biitiin bir gece, devriyele
rin murakabesi altma aldtlar. (ibn Kesir, IV, 27). Sava§ sabahJ. ana 
kuvvetleri ile ve ikrime'nin kumandasmda siivari kuvvetlerinin he
men hemen yar1s1 ile Hz. Peygambere (s.a.) dogru yiiriiyii§e kalktllar. 
Dii§man ordusu kumandam Ebu Siifyan idi. Kadmlar tanburinlerle 
onlan harbe te§vik ediyorlar ve bu arl:\.da intikam tiirkiileri soyliiyor
lardl. Siivari kuvvetlerinin diger yans1 Halid ibn Velid kumandasmda 
arkadan dola§Ip islam ordusunun gerilerine sarkmak iizere, harekete 

· gec;mi§ti. ( ... ) 
Kurey§liler, biitiin kuvvetleriyle Zagabe'deki karargahlarmdan ha

reketle Uhud'a gelince, bugiinkii batt tarafmda bulunan §ehidligin ya
kmmda, miisliiman ordusu ile kar§lla§tllar. Fakat, Ha.lid'in kumanda
smdaki dii§man siivari kttasnim acaba Ayrieyn tepesi dogusundan miis
liiman ordusu arkasma sarkmast nasll oldu? Acaba harp sahasma bir 
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kilometre kalmcaya kadar gelip, sonra onlardan aynhp hemen ~ark 
ederek Ayneyn tepesinin obur tarafma rru dola§tllar? Herne ise, fakat 
bu kuvvetin burada gozukmesi, kuvvetlerinden bir k1smm1 tehlikeyi 
onlemek i~in buraya c;evirmeye kadir olan muslumanlar i~in, bir ~~- . 
kmhk vesilesi te§kil etmedi. Baz1 kimseler Uhud dag1mn arkasmdan 
bir ge~it oldugunu ve bunun dogruca, Hz. Peygamberin (s.a.) karar
gahml kurdugu harp sahasmm hemen biti§iginde bir bogazla girilen 
i~ mahfUz girintiye ac;Ildtgmi ileri surniu§lerdir. ( ... ) 

Harbin ilk safhas1 Kurey§lilerin ana kt;Ivvetlerinin veya oncUle
rinin maglubiyeti ile sona erdi. Halid'in suvarileri ise, muhtelif hu
cumlar yaptllar ve her defasmda da mfisluman athlar ve Ayneyndeki 
okc;ularm i§birligi ile muvaffakiyetle puskurtUldUler. Sonra, herkes ga
naimden ne kapabilirse onu yagma ile me§gul olmaya ba§ladl. (Taheri, 
I, 1401). MU.Sluman okc;ular vazifeli bulunduklan yerleri bo§ biraktlk
l~rl zaman harp henuz sona ermemi§ti. Kumandanlanmn evvelki sert 
ve kat'i ihtarlanna ragmen harbin sona ercligini zannederek yagmaya 
ba§laml§lardt, okc;ularm kumnadam yedi veya sekiz askerle birlikte · 
mevkilerinde kalmi§lardt ki, bu s1rada Halid te'krar hucuma te§ebbus 
etti. Bu defa ise kolay bir zafer kazanarak harp sahasma, yani muslu
man ordusunun arkasma sarkml§ oldu. (ibn Hi§am, 570) 

Buradaki mfislumanlar bu darbeyi beklemiyorlardl. Bu sefer d'ii§
man athlarmm inuthi§ yiikleni§lerine 'kar§I koyabilmek i<;in durup ge
ri dondiiler. Bu s1rada harp sahasmdan c;ekilmekte olan Kutey§liler, 
ana kuvveti art1k ta'kib edilmedi'klerini gorerek, onlar da durdular ve 
yeniden tertib ve nizama girdiler. MU.Slumanlar iki taraftan da geri 
c;ekilmi§lerdi; ne zaman ki, du§man okc;ulanndat:I biri «Hz. Peygam
beri (s.a.) vurup oldurdugunu» hayk1rmas1 (oyle anla§Illyor ki, Hz. 
Peygamberin (s.a.) evvelce de soyledigimiz gibi zrrhll elbisesini ba§
kasmmki ile degi§ toku§ etmesi bu okc;uyu yamltmi§ olacak) ve bu ha
berin de ordu ic;inde yayllmasmdan sonra, mfisluman askerler umitsiz
lige kap1ld1lar ve 'her bir istikamettf" dag1llp ka<;l§tllar. (Ibn Hi§am, 
570) 

Yetmi§ mfisli.iman, hayatlm kaybetti; buna mukabil qu§mandan 
yirmiuc; silahll oldur,Ulmu§tu ki, anla§Ilan bunlarm ~ogu, harbin ilk 
safhasmda katledilmi§lerdir. (ibn Hi§am, 610) 

Burada, baz1 ku<;U.k teferruatm kaydedilmesi gerekmektedir. 
Hz. Peygamberin Medine'de ic;tima, tefti§ gibi i§lerle me§gul o~ 

dugu son iki gunde mustakbel harp sahas1 du§man ke§if kttalart istih
kam ve agtr birlikleri tarafmdan manialandmlmi§tl. Ebu Amir er-Ra
hib isimli Medine'li bir papaz evvelden Mekke'ye hicret etmi§ ve bura 
halkml mfislumanlara kar§I k1tale te§vik ve te§ci' i§ine i§tirak etmi§ti. 
~imdi de kendisiyle beraber gelen elli kadar arkada§I ile birlikte Ku-
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reY§ ordusu ic;inde yer alm1~, Uhud'a kadar gelmi~ti. Tarihi kaynak
larda §U ma'lumat veriliyor ki, bu rahib harbin cereyan ettigi bu sa
hada birc;ok c;ukurlar agm1~ ve onlan ba~aq ile kamufle etmi§ti ki, i§te 
harbin son safhasmda bunlardan birine; Hz. Peygamber (s.a.) dii~

mii§ bulunuyordu. (ibn Hi§am, 572) 
Uhud harb sahas1 ta§hk ve. molozluktur. Harbin son safhasmda, 

dii§man, dag1lan miisliiman askerler iizerine bunlan yagd1rmaga ba§· 
lami§tl. Bazllarmm s1rtlanndan yaralanmalanna mukabil, Hz. Pey
gamber (s.a.) yiiziinden isabet alrnl§, gelen ta§ on di§lerini incitrni§ti; 
giymi§ oldugu z1rhh elbisenin demir halkalan derin surette yiiziine bat
IDI§ ve buraya tak1hp kalrni§tl. Ashabdan biri bunu goriip di§leri ile 
bunlan g1karmak isterken, kendi di§ini k1rd1, fakat bu halkalan da 
Hz. Peygamberin (s.a.) yiiziine batmi§ oldugu yerlerinden (kemikten) 
sokiip c;1karmaya muvaffak olamami§tl. (ibn Hi§a.m, 571). Daha son
ralari, Hz. Peygamber (s.a.) giinliik ibadeti ic;in abdesti sarg1lar iginde 
almakta bir miiddet devam etmi§tir. (Sarahsi'nin f}erh Siyer'iil-Kebir, 
I, s. 89 veya Miineccid ne§ri, I, 127). 

Hakikaten iman sahibi kiigiik bir muhaf1z birligi, Hz. Peygamberi 
(s.a.) sonuna kadar yalmz b1rakmad1, onu muvaffakiyetle korudu. 
Bunlardan bir c;ogu, bu asil ve mukaddes vazife ugrunda hayatlarim 
fed~ ettiler. Bu muhafaza vazifesine bir kadm da kablrni§, onun yap
bgl bu hareket, Hz. Peygamberin (s.a.) medh ve senasma mazhar ol
mu§tur. (ibn Kesir, IV, 34; ibn Hi§am, 873) 

Hz. Peygamber, 'birkac; mii'minin yardirniyla dli§man safmdll'ki - ~ mezkur Ebu Amir tarafmdan kaz1lrm§ olan igine dii§tiigii c;ukurdan ~Ik-
maya muvaffak oldu ve Uhud dagmda bir magaraya dogru brmandt. 
(ibn Hi§am, 572, 576). Bu magar~, Uhud dagmm yanm daire §eklin
deki bo§lugunun dogu tarafma isabet etmektedir; bir insamn rahatc;a 
uzanabilmesine yetecek kadar biiyiikliikte ve dii§rnan atl.§ mesafesin
den uzakta bulunuyordu. 

Miisliimanlarm mukavemeti kmhr kmlmaz, dii§man son derece 
· sevin~ ve ne§eye kap1ld1. Mekkelilerin kumandam Ebu Siifyan'm ka
nsi, Hz. Peygamberin (s.a.) amcalanndan biri olan ve c;arpt§mada §e
hid dii§en Hz. Hamza'mn cesedini yard1 ve _cigerini sokerek Bedr sava
§mda Hz. Hamza ile teke tek dogii§iip, neticede maglub olarak Olen 
ba:basrmn intikam hislerini dindirmek i~in bunu parc;a parc;a yutmaya 
ba§ladi. (ibn Hi§am, 581) · 

( ... ) Yava§ yava§ Hz. Peygamberin (s.a.) sag ve salim oldugu ha
beri etrafa yaytld1 ve miisliimanlar tekrar O'nun etrafmda toplanmaya 
ba§ladllar. Bir kls1m dii§man magaraya dogru brmanmak isteyince, 
saytlan epey yiiksek olan miisliimanlar yukandan dii§man iizeriJ;l,e ta§
Iai atmak suretiyle, §iddetle kar§I koydular. Dii§man da bu vaziyetten 
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Hz. Peygamherin (s.a.) orada olduguna dair hi~bir §iiphe uyanmann§tl. 
Daha fazla da ISrar etmeyerek ~ekilmi§letdi. Dii:§man ordusu kuman
dam Ebu Siifyan; anla§Ilan ordusuna karargaha donmek hususunda 
kat'i emirler verdikten sonra harp sahasmda son bir defa daha dola§tl 
ve Hz. Peygamberin (s.a.) ya§ad1gma dair baz1 emareler tesbit etti.. 
Harp sahasmda durrnadan rneydan okuyarak bagmyordu. Fakat, Hz. 
Peygamoer (s.a.) cevab vermemelerini arkada§larma emretti. Ancak, 
vakta ki, Ebu Siifyan, Hz. Peygamber (s.a.) hakkmda hakaretarniz soz
ler sarfetti, o s1rada Hz. Peygarnber (s.a.) tarafmda olan Hz. Orner or
taya ~1ktl ve aralannda tarihen me§hur olan §U soz diiellosu cereyan 
etti: (ibn Hi§am, 582 - 583; ibn Sa'd, II/ 1, 33) 

Ebu Siifyan - ((Hiibelin» (§am) yiice olsun, 
- Bizirn Hiibelirniz var, sizin ise yok! 
- Allah bizirn (sevgili) dosturnuz (Mevlam1z)d1r. Siziri ise degil! 
_:_ Ey Orner! Bana hakikati soyle! Muhammedi (s.a.) oldiirdiigiinii 

iddia eden Kami'e'den c;ok, sana i'timad ederim, bu iddias1 dogru mu? 
-- Ey Allah'm dii§rnam! Hz. Peygamber (s.a.) ve Ebu Bekir hayat

tadir ve §imdi seni i§itip dinlerriektedirler. 
- Uhud, Bedr'e rriukabildir. (Onun intikarn1d1r.) 
- Evet! Fakat ,bizirn oliilerimiz (§ehidlerimiz) cennette sizinkiler 

ise cehennerndedirler. 
Kurey§liler, artlk tamarnen karargahlanna ~ekilmi§lerdi. Kuman

danlan bu soz kavgasmdan sonra, adamlanm ~agmp, miisliimanlann 
bu son mukavernet birligine hiicum etmeleri i~in emir vermedi veya 
veremedi ve donii§ ic;in onlan ta'kib etti. 

Hz. Peygamber (s.a.) onlarm bu §iipheli ~ekili§lerinden ku§kulan
mi§tl. Onlarm miidafaa tedbirleri almmami§ olan Medine §ehrini zap
tetmeye hazirlandiklanm zannediyordu. Yaralarma ragmen, hemen 
miimkiin oldugu kadar en iyi i§e yarar adarnlarmdan bir avu~ kuvvet 
tertib ve te§kil etti; gayesi §ehri miidafaa idi. Miisliiman istihbarit as
kerleri dii§man karargah1 hakkmda baz1 haberler getirmi§lerdi; bun
lara gore, Kurey§liler, develerine biniyorlar, atlar ise s1rtlan c;1plak ola
rak bunlann yam ba~larmda· yedekte birakillyordu. Hz. Peygamber dedi 
ki : ccBu halde, onlar memleketlerine donrnek iizere uzun yolculuk ni
yetinde olsalar gerek, bu tarz yola c;Ikl§, yeni bir harbe girmemek niye
tinde olduklanm gosterir. (ibn Hi§am, 583) 

Fakat, Hz. Peygamberin (s.a.) hala gonlii rahat edememi§ti. Dii§· 
manm pek yakmda bu donii§ten vazgec;ip tekrar Medine iizerine hii
cuma ge~ecegini ve elde ettikleri muvaffakiyeti tamama erdirecegini 
zannediyordu; hakllyd1 da. Hz. Peygamber (s.a.) dii§rnanm arkasmdan 
epey bir rniiddet yiiriidii! Hatta baz1 ileri ke§if kollan c;1kard1. Bunlar
dan ikisi esir edilmi& ve . dii&man tarafmdan §ehid edilmi§lerdir. (ibn 

g 
c 
r 
r 
) 

r 
( 

t 

I 



Al-i i:mran, 169-175) HADISLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSfRt 1473 

Sa'd, C. II/ 1, 35). Fakat bi.iti.in bu harekat, di.i§man i.izerinde, Hz. Pey
gamberin (s.a.) ordusunu yeniden tertib ve te§kil ettigi, hatta Uhud'
da kar§Ila§tlklan mi.isli.iman ordusundan daha kuvvetli bir ordu ile tek
rar kar§Ilarma t;Ikmak istedigi zehabml uyandlrdl. Bu suretle, dti§ma
nm mukabil bl6fi.i mtisltimanlar i.izerinde hic;bir te'sir icra etme~i§ olu
yordu. Hz. Peygamber (s.a) Medine'den 16 kilometre mesa.fedeki Ham
ra'til-Esed mmtlkasmda Vadi el-Akik tizerinde Zu'l-Huleyfe'nin solun
da otag kurdu ve bi.ittin bir gece askerlerine, be§ bin kadar ate§i mi.i
temadiyen yakmalanm emretti. Birkac; gun sonra, art1k dti§mamn tek
rar d6nmesine imkan olmad1g1 anla§Ilmca Medine'ye donti§ ic;in yi.irti
yti§e gec;ti. (Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamberin Sava§lan, 61-
83, Tiirkc;e c;ev. Salih Tug, istanbul - 1962) 

Uhud Sava§mdan Tablolar 

~ehid Seyyid Kutub Uhud sava§mdan canll ornekleri §6yle akta
nyor: 

Mi.i§riklerden Amr lbn Kumey'e, sava§m deh§etli amnda, yani ok
c;ular yerlerini terkettikten sonra kafirlerin mtisltimanlan c;epe-c;evre 
sanp <<Muhammed (a.s.) oldi.in sadasmm mtisltiman saflarmda yarat
tlgi panik esnasmda, Rasulullah'm yanma kadar sokulmu§tu. insanm 
akllm yitirdigi o anda Ka'b-el-Mazini'nin kiZI, (Ummi imare) Nasibe 
Rasulullah'm yanmda §iddetli bir §ekilde c;arpl§Iyordu. Amr ibn Ku
mey'e'ye, killciyla birkac; darbe indirdi. Fakat Amr, iki z1rh tist-tiste giy
diginden pek fazla te'sir etmedi. 0 da kihciyla Nesibe'ye §iddetli dar
beler indirdi. Ve boynundan ag1r bir §ekilde yaralad1. 

Ebu Di.icane, vticudunu Rasulullah'a siper etmi§ti. Gelen oklar ona 
isabet ediyordu. 0 ise yerinden 1bile kim1ldam1yor ve oklarm Rasulul
lah'a degmesine mani' oluyordu. 

Talha ibn Ubeydullah, c;abucak Rasulullah'm yamna kO§rUU§, tek 
ba§ma o'nun online durmU§ c;arpl§Iyordu. ibn Hibban'm Sahih'inde 
Hz. Ai§e anlatlyor : Hz. Ebu Bekir dedi ki : Uhud gi.inu herkes Pey
gamberin yanmdan aynlmi§tl. Rasululah'm yamna ilk gelenlerden bi
risi bendim. Bir ki§inin o'nu korudugunu ve sava§tlgmi gormi.i§ti.im. 
Talha'd1r dedim. Anam, babam sana kurban olsun Talha! dedim. 
Ben daha ona ula§madan Ebu Ubeyde ibn el-Cerrah'l gordi.im. T1pk1 
bir ku§ gibi uc;uyordu. Bana ula§tl hemen Rasulullah'm yamna gidip 
onu rrii.ida.faaya ba§ladik. Oni.inde . Talha uzanmr§tl. Rasulullah: Kar
de§inize ko§un o gitmek tizere, dedi. Rasulullah yanagmdan yaralan
mi§tl. Migferin halka1armdan biri tamamen yanagma gec;mi§ti. Pey
gamberin mi.ibarek yanagmdan halkay1 c;1karmaya c;ah§tlm. Ebu Ubey-

Tefsir , C, IV, - F . 93 
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de hemen seslendi : Allah i~in Ebu Bekir onu bana b1rak. Ebu Ubeyde 
onu agzmm i~erisjne aldl ve Rasulullah'a eziyet vermemek i~in on di§
leriyle ~ekmeye ba§ladi. Ebu Ubeyde'nin on di§lerinden birisi kmldi. 
Ebu Bekir diyor ki : Digerini ~Ikarmak i~in gittigimde Ebu Ubeyde 
yine ko§tu ve; Allah i~in on_u da bana birak ya Ebu Bekir dedi. Yine 
di§lerinin arasma onu allp ~ekmeye ba§lad1. Ebu Ubeyde'nin diger di§i 
de kmlmi§tl. Sonra Rasulullah, arkada§Imza ko§un o, yarah. dedi. Ebu 
Bekir diyor ki: Ko§up Talha'Yl tedavi etmeye ba§ladik. Vucuduna tam 
on u~ bu kadar darbe isabet etmi§ti. 

Hz. Ali (k.v.), Rasii.lullah'm yarasm1 y1kamak i~in su getirdi. 0, 
yaranm listline su dokuyor, Hz. Fatima da y1k1yordu. Kan durmaymca 
bir par~a has1r oolugu aldi, yakt1 ve kUlunu yaranm listun~ koydu. 
Kan durdu. 

Ebu Said el-Hudri'nin babasi Malik, Rasulullah'm yarasm1 somurup 
temizledi. Rasulullah, onu tukur, dedi. Malik, vallahi tukurmem, dedi 
ve gitti. Rasulullah: Kim cennetlik bir ki§iye •bakmak isterse Malik'e 
baksm, dedi. 

{ ...... .. ...... . .... < .... ) . 

Hanzala el-Gasil lakabi verilen Ansar'dan Hanzala, Ebu Sufyan'a 
kar§I ~Ikmca o, kar§I duramad1. Kar§ISma §eddad ibn Esved ~1k1p Han
zala'yi oldurdu. Hanzala sava§ ilamm i§ittigi zaman kans1yla temasta 
bulunuyordu. Hemen kO§Up cunup oldugu halde orduya katilmi§ti. 
Olunce Rasulullah meleklerin onu yikadiklanm haber verdi. Sonra aile
sine sorun bakahm nas1ldi? deyince, kariSma sordular. 0 da cunub 
oldugunu soyledi. 

Zeyd ibn Sabit diyor ki: Rasii.lullah Uhud glinu Sa'd ibn Rabi'i 
aramak uzere beni yollad1. OlUler arasmda dola§Iyordum. Onu bul- . 
dugumda son nefesindeydi. Tam yetmi§ yerinden kill~ darbesi, ok ya
rasi, m1zrak izi yemi§ti. Dedim ki; Ey Sa'd, Rasulullah'm sana selami 
var, nas1l oldugunu soruyor. Sa'd; benden de Rasulullah·a .selam et ve 
o'na de ki: Ben cennetin kokusunu duyar .gibi oluyorum. ·Kavmim olan 
ansara da de ki: Eger basiretli gozleri varsa Peygambere ihlasla bag
lansmlar, dedi ve ruhunu Allah'a teslim etti. 

Muhacirlerden birisi ansar'dan birisine rastladi. 0, kanli kanli su
runuyordu. Ey falanca! ·i§ittin mi

1 
Muhammed oldurulmli§? dedi. An

sardan olan kimse, §ayet Muhammed OldurUlmli§Se dininiz i~in ~ar-
pl§In, dedL.. · 

Abdullah ibn Amr ibn Haram diyor ki; Uhud'dan once Mube§§ir 
ibn Abdu'l-Munzir'i · ru'yamda gordum. Bana birka~ gun sonra bize 
geleceksin, dedi. O'na sen nerdesin? dedim. 0, Cennette . .. diledigimiz 
gibi rahat ediyoruz, dedi. Ona: Sen Bedir glint! oldiirUlmedin ·mi? de-
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dim. 0 : Evet, ama tekrar dirildim, dedi. Rasulullah'a bunu anlatmca, 
bu, §ehadete alamettir, ey Ebu Cabir, dedi. 

Hayseme anlat1yor: Onun oglu Bedir gununde §ehid olmu§tu. Val
lahi ben, ne kadar §ehadet arzu ettimse Bedir'de nasib olmad1. Og
lumla hangimizin gidecegi konusunda kur'a <;ektik, ona du§ti.i ve §ehid 
oldu. Dun gece yavrumu <;ok gi.izel bir surette gordum. Bana in§aallah 
cennette bulu§uruz, Allah va'dettigini bana hakk1yla verdi, diyordu. 
Vallahi ya RasUlullah cennette ona yolda§hk etmeyi <;ok arzu ediyorum. 
Ya§Im ge<;ti, sa<;lanm agard1. Rabb1ma ula§mak istiyorum. Ne olur 
Allah'a dua et, bana da §ehidlik versin ve cennette Sa'd'a yolda§ etsin, 
dedi. Rasulullah ona dua etti ve o, Uhud gunu §e'hid oldu. 

Abdullah ibn Cah§ o gun §oyle demi§ti : Allah'Im, senden dilegim 
beni yann du§manlarla kar§Ila§tlr. Oldursunler beni, sonra karmm1 
yarsmlar, kulagimi ve burnumu kessinler. Rabb1m bu nedir? diye so-
rarsan senin ugrunda, diye cevap vereyim. , 

Amr ibn Cemuh fazlaca topald1. Dart delikanh oglu vard1. Rasu
lullah ne zaman gazaya <;Ikarsa birlikte giderlerdi. Uhud'da o da Pey
gamberle birlikte gitmek istedi. <;ocuklan ona dediler ki: Allah sana 
izin veriyor, yerinde otur, biz senin yerine sava§IriZ. Allah senin uze
rinden cihadi kaldirmi§tlr. 0, Peygambere gelip, ey Allah'm Rasulu {!O

cuklanm seninle birlikte harbe <;Ikmama engel oluyorlar. Bense §ehid 
olmak ve :§U topal ayag1mla cennete gitmek istiyorurn, dedi. Rasulullah; 
Allah senden cihad farizas1m kaldirmi§tlr, dedi. <;ocuklarma donup : 
Neye onu b1rakm1yorsunuz? Allah belki §ehidlik nasib eder, dedi. Amr, 
Rasulullah'la harbe gitti. Ve Uhud'da §ehid du§tii. 

Sava§m heyecanh bir anmda Huzeyfe ibn el-Yemman babas1m · 
mtislumanlar tarafmdan, Oldurtilecegini farkedince; ey Allah'm kul
lan, ne yap1yorsunuz? Babam ... dedi. Fakat onu i§iten olmad1 ve 61-
durdtiler. 0, Allah sizi affetsin, dedi. Rasulullah diyetini Odemek is
tediyse de Huzeyfe, ben onu musltimanlara bagi§ladim, dedi. Boylece 
Rasulullah'm yanmda Huzeyfe'nin derecesi daha da artti ... 

Cti.beyr ibn Mut'im'in kOlesi Vah§i bu gazada §ehidlerin §ah1 Ham
~a'yi nas1l oldurdugunu anlatlyor: Cti.beyr, bana eger Muhammed'in 
amcas1 Hamza'y1 oldurursen seni azad ederim, dedi. Ben de herkes 
gibi birlikte kalabahgm i<;ine kari§tlm. Habe§'li oldugumdan, habe§
liler gibi iyi 1mzrak kullamrd1m. isabet ettiremedigim pek az vaki' idi. 
Halk birbirine girince ben de Hamza'ya .bak1p onu gozetliyordum. 0 k1r 
bir deve g1biydi. K1llciyla insanlan yanyordu. Onunde hi<; bir §ey dura
miyordu. Vallahi ona ok atmak i<;in haz1rlamyordum. Bana yakla§ma
sma engel olmak i<;in bir agacm veya ta§m gerisine saklanmi§tlm. Siba 
ibn A'bdtil'luzza online ge<;ti. Hamza onu gorunce oyle bir darbe indirdi 
ki, sanki yere ge<;irmi§ti. Benim mizrag1m1 da sarsmi§h. Ben de buna 
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sevinerek hemen ona firlatmi§tlm. M1zrak kas1gmdan isabet etmi§, 
ayaklan arasmdan ~1km1§tl. 0 benden yana devrildi. Ve biraz sonra 
oldii. Sonra ona yakla§tlm, mizrag1m1 ald1m ve cepheye dondiim, ge
riye oturdum. Artlk bana ihtiya~ kalmami§tl. <;iinkii ben azad edil
mek i~in sa va§ffil§tlm. 

Bundan sonra Ebu Siifyan'm kans1 Hind geldi. Hamza'mn karmm 
yard1, cigerini ~1kard1, yalad1 ve attl. 

Rasulullah sava§tan sonra Hz. Hamza'~un cesedi uzerinde durunca 
~ok fazla miiteessir oldu. Ve §Oyle dedi : Daha ebediyen senm gibisine 
rastlanmaz. Beni bundan daha ~ok iizen bir §ey olmad1. Sonra Rasu
lullah, Hind bir§ey yedi mi? dedi. Hay1r, dediler. 0; Allah, Hamza'nm 
hi~ bir yerini ate§te· yakmaz, dedi. 

Rasulullah Uhud §ehidlerinin, dii§tiikleri yere gomiilmesini, Medine 
kabristamna ta§mmamasmi emretti. Sahabelerden bir k1sm1 oliileri ta
§lffii§lardL Bir miinadi Rasulullah'm emrini teblig edince hepsi tek
rar Uhud'a naklettiler. Rasulullah iki-ii~ ki§iyi bir k:abre gomiiyordu. 
ve soruyordu, hangisi daha ~ok Kur'an okuyabiliyor? 0 kimseyi daha 
once gomiiyordu. Abdullah ibn Amr ibn Haram'1 ve Amr ibn Cemuh'u 
bir kabre gomdii. Zira aralarmda s1k1 bir muhabbet vard1. Ve buyurdu: 
Bu diinyada sevi§en bu iki ki§iyi bir kabre gomii~;-

Zafer ve hezimet at ba§l gittigi halde az sonra peygamberin emrine 
muhalefetin ve nefsin arzusuna uyarak hareket etmenin neticesi mey
dana gelen maglubiyetten arta kalan manzaralan gordiiniiz ... Bu sa
va§ta yiiksek tepelerle al~ak kuyular,. iman tarihinin kahramanhk: nii
muneleri ile nifa'k ve hezimet tarihinin a§agihk timsalleri yan yana yer 
almaktad1r. .. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, II, 432- 437) 

Uhud Harbinin Anlattig. Ger~e·klt-r 

Harbin safahat1 sona eriyor. f}imdi de ~e§itli ve biiyiik hakikatler 
kar§lffilZa .~1k1yor. Onlan saymak ve burada biitiin tafsilatlyla arzet
mek, cidden ~ok zor .. . Biz sadece, bu hakikatlerin en bariz ve en §ii
mullii olanlarma i§aretle iktifa edecegiz. Kur'an-1 Kerim'in arzettigi -di
ger gazalarda cereyan eden hadiselere klyas edebilmek, ibret almak ve r 

istidlalde bulu.nmak i~in bunlan k1sa ~izgileriyle arzetmege ~ah§allm: 

1 - Harb sona erdi. .. Neticede, biitiin cephesi ile be§eri hayat i~in 
vaz'edilen bu dinin, tabiatmda miindemic; ·bulunan biiyiik ve esash bir 
hakikat ortaya ~1k1yor. Bu, ilk ve basit bir ha:kikattir. <;ok kere unu
tulabilir veya hemen idraki miimkiin olmaz. Onu unutmak veya idrak 
edememekle, bu dine kar§I biiyiik bir hata i§lenmi§ olur. Bu dinin haki
katine, tarihi vakiasma, insamn hayatma, diin, bugiin ve yarmld ha
yata dair roliine ve te'sirine biiyiik bir darbe indirilmi§ olur ... 
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Baztlanmtz; madem ki bu din, be§er hayatl ic;in vaz'edilen i1ahi 

bir nizamdtr, oyleyse be§er hayatmda harikulade mucizevi ol~ylar ya
ratmast laz1m geldigine inanmz. Be§erin tabiatm1, fttri takatlm, mad
di va'ktasmt asia nazar-1 i'tibara almay1z. Hangi terakki merhalesin
de hulunursa bullmsun, liangi cemiyette olursa olsun, bunlara kat'iy
yen ehemmiyet vermeyiz. 

Fakat anlamtyoruz ki, islam, boyle bir anlayt§m nizam1 degildir. 
Boyle bir yol ta'kib etmez ... islam, sadece 'be§eri takatlarm, maddi va
ktalann hududunda icra-yl faaliyet gosterir. 'Bu takat ve bu va:kla daima 
islam'la beraber yiiriir. Zaman zaman islam'm te'siri altmda kallr. 

·Bazan, insanlar islam'a boyun egdikleri miiddet~e, ona te'sir de edebi
lir. Bazan da bunun tam tersi olur; dinin davet ettigi haki'kata uy
mayan, dinin emirlerine de kamii bir §ekilde teslim olmayan insanlan, . 
§ehvet ve arzularmm cazibesi ve c;amurla§an agtrllklan ile yere serer. 
Onlar, bu realiteyi gordiiklerinde siikut-u hayale ugrarlar. <;iinkii, hie; 
beklemedikleri bir §eyle kar§lla§ml§lardlr. Halbuki onlar, madem ki, bu 
din Allah' dan · gelmi§tir, oyleyse her§eyi kendiliginden halleder, derler . . 
Sonra da ilahi nizamm hayata ve hayati hadiselere dair olan ahkann 
ha:kkmda ciddiyetle tereddiide dii§erler. Veya mutlak olarak dinin bii
tiinii hakkmda §iiphe beslerler. i§te onlar b6ylece, musibetten musi
bete du<;ar oltirlar. 

Biitiin bu sakat anl~yt§lar, tek bir hatadan ne§'et eder. 0 da; bQ. 
dinin tabiatlm ve ta'kib ettigi yolu anlamamak veya bu ilk ve basit ha
kikati unutmaktlr. 

~iiphe yok ki bu din, bir nizamd1r; hayat nizam1d1r. Bu nizamm 
be§er hayatmda tahakkuk edebilmesi, 'be§eri takatm imkam dahilin
de gosterilecek olan gayretlere baglld1r. islam, bu gayeyi tahakkuk et
tirmek ic;in, once be§erin bilfiil iizerinde bulundugu noktadan ve maddi 
v!k1alarmdan ba§lar, sonra onlan, be§eri cehd ve takatlan nisbetinde 
n:ih!i g!yeye dogru yiiriitmeye devam eder. Neticede onlan, gayret ve 
takatlarmm varabildigi noktaya kadar ula§tlrmayt bizzat taahhud eder. 

isl!m; hic;bir zaman ve mek!nda hayatm hic;bir merhalesinde in
san f1tratmm tabiatmdan gatil degildir. insan takatinm hududundan 
ve maddi vak1alanndan bihaber degildir. Bu keyfiyet, isl!m'm en bariz 
ve degi§mez ozelligidir. Niz!m-1 ilahi, bir vakitler insam oyle Oi.r mer- · 
haleye, oyle bir saadet ve huzur aleniine ula§tlrmi§tl ki, bugiine kadar' 
hie; bir be§eri nizam, bu merhaleye topugunu bile basamaml§tlr. Bu 
saadet devirleri, mazide bilfiil ya§andl. imkan verildigi takdirde, bu
giin dahi aym saadeti tahakMuk ettireceginde asia. §iiphe yoktur . . 

Fakat yukarda da soyledigimiz gibi, biitiin hat!, bu dinin tabia
tlm anlamamak veya onu uriutmaktan ne§'et ediyor. Be§eri vak1alara 
istinad etmeyen harikul!de h!diseler beklemekten doguyor. Be§erin 
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maddi vakiasiyle, takatiyle, isti'dadiyle, meyliyle, fitratiyle hie; alakasi 
olmayan, insan f1tratma tamamen aykm dti§en, onu ba§ka bir bic;ime 
sokan mucizevi olaylar beklemekten meydana geliyor! ... 

Peki ama, bu din Allah'tan gelmedi mi? .. Hie; b~r §eyin acze dti§ti
remedigi mutlak kudretin eseri degil mi? .. Oyleyse, nic;in sadece be§eri 
takatlarm hudf1dlan dahilinde icra-y1 faaliyet gosteriyor?.. Hayata 
hakim bir nizam haline gelmesi .ic;in, neden be§erin gayretine ihtiya~ 
hissediliyor? ... Sonra zafer, nic;in daima onun mall olmuyor? .. . Bu di
nin salikleri, ni9in daima muzaffer olmuyorlar? ... Maddi vakmmn, ar
zularm ve tabiatm bask1s1, neden zaman zaman onlan maglub edi
yor? ... Onlar hak ehli olduklan halde, dalalet ehli neden zafer ve gali
biyyeti elde etmeye muvaffak oluyor? ... 

Sorular ve §tipheler ... 0 ilk ve basit hakikati idrak edememekten, 
bu dinin tabiatm1 ve yolunu anlamamaktan veya onu unutmaktan or
taya <;Ikan sorular .. . ~tipheler ... 

~tiphesiz ki Allah, insan fitratlm degi§tirmege kadirdir. Gerek bu 
ulvi dinin yolundan, gerek diger yollardan insanlan c;evirmeye muk
tedirdir. Keza, insam ba§ka bir f1trat tizere yaratmaya da kadirdi. .. Fa
kat buna ragmen Allah, insam bu §ekilde yaratmay1 murad etti. in
sana; irade ve istedigini yapabilme gtictinti vermeyi de ihmal etmedi. 

t Hidayetin de, gayret ve fedakarhgm bir neticesi olmasm1 arzulad1. in- f 
san fltratmm daima c;all§masim, onun tembellige mahkum edilmeme
sini, oldtirtilmemesini ve hakikatinin tebdil edilmemesini irade etti. 
ilahi nizammm, cemiyet hayatmda tahakkukunu; be§eri takatlann . 
hududlan dahilinde gosterilecek olan gayret ve faaliyetlerin netice
sine~ baglamayi mtinasib gordti. insanm da, hayati vaktalarm hududun
da g6sterecegi gayret ve fedakarhklar neticesinde bunlara ula§masim 
irade buyurdu. 

Aslmda hi<; bir mahltlkun, hahkma; bunu nic;in boye yaptm? diye 
hesab sormaya selahiyeti yoktur. Madem ki o, Allah'm mahltlkatmdan 
biridir ve ilah da degildir. 6yleyse boyle bir suale nas11 hakk1 olur? .. . 
Ustelik onun ilmi de yok ... Btittin kainatm ktilli nizam1m bilmeye im
kam da yok ... Mevctldattaki her varhgm tabiatmda mtinqemic; olan 
bu nizamm gereklerini ve hustlsi bir planla mevcut olan her varllgm 
yaratlh§lllln otesinde gizlenen hakikatlen bilme iktidarl da yok!.. 

(<Nic;inn diye bir suali; ne samimi bir mti'min, ne de samimi bir 
mtilhid agzma alabilir. Mti'min, boyle bir sual soramaz; c;linkti o, Rab
bma kar§I bir edeb ve sayg1 tavrma btiriinmii§ttir. Sadece Allah'm Sl
fat ve hakikatini kalbinde miilahaza eder. Be§er idrakinin, bu sahada, 
hic;bir ameli hazirllgi olmadigim kuvvetle bilir ... Miilhid de bOyle bir 
sual soramaz; <;iinkii her§eyden once o, Allah'1 tamm1yor. ~ayet Allah'1 
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kabul ederse, bu h~kikatm, O'nun §amnm ve uluhiyetinin icabi oldu
gunu da kabul edecektir. 

Fakat ahmak, kaypak ve alaycmm biri. bu suali sorabilir. <;iinkii 
o, ne dosdogru dindard1r, ne de tamamen dinsizdir. Oylelerini muhata:b 
almaya, ciddi insan muamelesi yapmaya bile degmez!.. 

Uluhiyetin hakikatini bilmeyen cahiller de bunu sorabilir ... Boy
le cahillere direkt olarak cevap vermek dogru degildir. Ona once ulu
hiyyetin hakikati anlatihr. Kabul ederse, ne ala; mii'mindir. Kabul et
mezse, miinkir ve miilhidler s1mfma girer. Boylece miinaka§a da sana 
erer ve geriye dedikodudan ba§ka bir §ey kalmaz! 

Oyleyse, herhangi bir mahlukun Allah'a hesab sormaya hakk1 
yoktur ... insani varhg1, neden bOyle bir fttratla yarattm, diye sual 
sormaya- selahiyeti yoktur ... Ni~in insan f1tratmm daima gah§masmi, 
tenbellige mahkum edilmemesini, sondiiriilmemesini ve hakikatinin 
degi§tirilmemesini diledin, diye hesab sormaya kat'iyyen hakki yok
tur ... ilahi nizamm cemiyet hayatmda tahakkukunu, be§eri takatlarm 
hududlan dahilinde gosterilecek olan gayret ve faaliyete neden bag
ladm, diye onu muahez~ etmeye asia selahiyeti yoktur ... 

Fakat, mahlukatm herbirinin, bu hakikati idrak etmesi laz1m ... 
Onun, be§eri vakialann iginde yiiriidiigiinii gormesi laztm .. . Be§er ta
rihini, bu hakakatin I§Igmda a~tklamaya ~ah§rnast laztm ... Boylece bir 
taraftan tarihin seyir hattm1 anlar, diger taraftan da bu hattm nereye 
~evrilecegini ve onu nas1l kar§Ilayacagmt ogrenir. 

islam'm temsil etmi§ oldugu bu ilahi nizamm, sadece Allah tara
fmdan gonderilmek keyfiyetiyle yeryiiziinde tahakkuku miimkiin de
gildir. Miicerred olarak insanlara teblig ve beyan etmekle de bu dava 
gergekle§mez. Ytldtzlarm aki§I ve felegin deveram miiddetince Kanun-u 
ilahi'nin nice defalar tecelli ettigi gibi kahr-1 ilahi ile de tahakkuk et
mez .. <;iinkii neticeler, tabii sebeplere dayamr .. . Ancak; be§eri bir ce
maatin, ona. sahip ~tkmas1 ve tatbikatm1 devam ettirmesiyle bu dava 
tahakkuk edebilir. Bu cemiyet, ona kamilen ve samimiyetle iman eder. 
Giicii yettigi kadar onun dosdogru yoluna siiluk eder. Onu; varhgmm 
en ulvi gayesi ve hayatm en biiyiik vazifesi olarak kabul eder. Diger 
insanlarm pratik hayatlanna ve kalblerine aym duygulan yerle!?tir
mek i~in gayret sarfeder. Giiciiniin, kudretinin son haddine kadar bu 
gaye i~in gah§Ir, faaliyet g6sterir. Gerek kendi biinyelerinde ve gerek 
diger insanlann nefislerinde tezahiir eden be§eri zaaflarla, be§eri he
veslerle ve cehaletle miicadele eder. Bu yiice nizama cehaleti, siifli ar
zulan ve be§eri zaaflan sokmak isteyen hiyfmet §ebekesiyle muha.rebe 
eder. Biitiin bunlardan sonra da; ilahi nizamm gergekle§tigine ve be!?er 
fttratma tamamen mutab1k hale geldigine §ahid olur. Oyle bir tetabuk 
ki; be§eri, bilfiil bulundugu noktadan ahr ve bu nizamm tabii seyrinde, 
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be§eri vaklaiardan ve bu vaklaiarm gereklerinden asia gaflet etmez. 
Sonra bu cerniyet; gerek kendi biinyesinde, gerek diger insaniarm 

nefisierinde, bazan zafer tahtma oturmak kudretini eide eder, bazan 
da magiubiyet acisiyia yiizyiize gelir. Sarfettikieli gayretler, sanidik
Ian ameli vas1taiar ve bu vas1taian ihtiyar etmek hususundaki isabet
leri, kaderlerinin ta'yinl.nde ba§ rolii oynar. 

Burada diger bir unsur goze <;arp1yor ki, o da; bu cemiyetin sadece 
bu gaye ic;;in kendini fMa etmesi, bizzat kendi biinyesinde bu nizamm 
hakikatini ya§amasi, bu nizamm sahibi olan Aiiah'a kuvvetle bagian
masi, O'na giivenmesi ve O'na dayanmas1d1r. 

i§te bu dinin hakik'ati ve yolu budur. Onun, devamll hareket ha
linde olan cemiyet hayatmdaki yiiriiyii§ii bundan ibarettir. 

Ve i§te bu, Allah'm, miisliiman cemaate ogretmek istedigi hakika
tin ta kendisidir. Allah onian, Uhud muharebesindeki hadiseierie ve 
onu miiteakib meydana geien ahvai ile terbiye ve tecriibe ediyor. 

Miisiiiman cemaat; muharebenin baz1 sahneierinde, bu dinin ha
kikatine ve ameli sebepiere sanimakta kusur ettikieri, bu ilk hakikat
ten gafil olup onu unuttukian ye §ahsi tasarruf ve tasavvuriarma goz 
yumup miisiiiman oiarak ya§ayabilmek i<;in mutlaka muzaffer olma
lan Iaz1m geidigine inandikian zaman, Allah da onian, ac1 elemierle, 
hezimetle yiizyiize getiriverdi. Sonra da bu ma~lubiyeti, o ilk sebebe 
bagladl: ' 

«Kendilerini iki misline ugrattigm1z bir musibete kendiniz ugra
ymca; Bu nereden? dediniz. De ki: 0, kendi tarafm1zdand1r. Dogrusu 
Allah her §eye kadirdir. » 

Fakat Aziz ve Celil oian Allah, miisliimanian bu noktada ya.!mz 
ba§larma terketmiyor. Bilakis onian, · sebep ve neticeierin maverasm
daki kudretullah'a bagllyor. Kendi tasarruflan neticesinde meydana 
gelen bu imtihan ve musibetin arkasmdan, kendileri i<;in hay1rlar mu· 
rad edildigini izhar ediyor. 

Be§eri gayret ve tasarruflar vas1tas1yla ilahi nizam1 geli§tirip ta
hakkuk ettirme yoluna gelince; bu hal, §Uphesiz butunuyle hay1rd1r, 
masiahattir. Bu nizam; be§eri hayatl , islah eder. Onu kat'iyyen ifsad 
etmez ve muattal hale getirmez. Be§er f1tratim islah eder, ikaz eder 
ve hayat seviyesi ile oian dengeyi muhafaza eder. Hakikat §Udur ki; 
sadece be§erin kalbinde meknuz olan iman, hi<; bir zaman hakiki bir 
iman olamaz. Bu iman i<;in insanlarla mucahede etmedigi, gerek !isa
nen teblig ve gerek hak nizama sald1ran azgmlan kuvvetle te'dib et
mek gibi islami ruhu eide etmedigi miiddet<;e, imam asia kemale ere
mez ... Bir imtihan vesilesi olan bu miicahede ve mucadelede; gayret 
ve fedakarhga katlanamad1g1, eziyete tahammi.il edemedigi, maglU.biy
yet ve hezimete, zafer ve muvaffakiyete nza gosteremedigi, sabredeme-
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digi miiddetc;e kat'iyyen kamil bir mii'min olamaz ... Gerc;ekten, zafere 
sabretmek, hezimete tahammiil etmekten c;ok daha zordur. Buna rag
men zafere sabredemezse, asla kamil bir imana sahip olamami§tlr. Kalb 
inki§af etmedik~e. saflar temizlenmedikc;e, iman ehii hak yoldaki isti
kametini devam ettirmedik~e, iistiin bir olgunluk ve kemale ula§ma
dlk~a. Allah'a tevekkiil etmedik~e bu dava gerc;ekle§mez. 

Evet, sadece be§erin kalbinde mekm1z olan ve insan hayatl ile be
raber yiiriiyemeyen iman, asia hakiki bir iman degildir. Ki§i, insanlarla 
olan miicadelesine once kendi nefsinden ba§lamahd!r. Boylece imana 
dair, kendisine ac;llmas1 ebediyyen miimkun olmayan ufuklar ac_;1llr. 
Emniyet, huzur ve selamet i~inde bulundugunu hisseder. insanlar ve 
hayat hakkmda, bundari 'ba§ka bir yolla ortaya c_;1kmas1 miimkiin ol
mayan hakikatler zuhur eder. Bu ac1 tecriibe olmaks1zm, ula§1lmas1 
ebediyyen miimkiin olmayan hususlara; nefsiyle, §Uuruyla, tasavvu
ruyla, adetleriyle, tabiatiyle, infial ve icabetiyle bizzat Ula§lf. 

Bu husus, ferd ic;in boyle oldugu gibi, cemiyet ic;in de boyledir. Be
lalarla, imtihanlarla, tecriibelerle yogrulmayan cemiyetin imam da, 
asla hakiki bir imam temsil edemez. Ta ki, cemiyeti meydana getiren 
fertler, takat ve gayelerinin hakikatini anlasmlar. Cemiyet binasm1 
meydana getiren hirer tugla olduklanm ve 'bir sadme anmda binamn 
y1kllmamas1 i~in birbirlerine sanlmaya mecbur olduklanm idrak et
sinler. 

i§te bunlar; Allah'm, Uhud'daki hadiselerle ve bu stlrede mezkur 
diger vak1alarla m~sliiman cemaate ogretmeyi, onlan tecriibe ve ter
biye etmeyi murad ettigi husU.Slard!r. Allah; o musibetin zahiri sebe
bini beyan ediyor ve mii'minlere §oyle buyuruyor : 

«iki ordu kaf§Ila§tlgl gun size gelen musibet, Allah'm emriyleydi. 
Bu, mii'minleri belirtmek i~indi. Bir de munaf1kllk edenleri ·a~Iga c;I
karmak i~indi.» 

Sonra yine buyuruyor : 
«Allah mii'minleri; sizin iizerinizde bulundugunuz halde blraka

cak degildir. Nihayet pisi temizden ayiracaktlr.» 
Sonra onlan, biitiin bu sebep ve vaklalarm maverasmdaki Allah'm 

takdir ve hikmetine bagllyor ve o biiyiik imani hakikate ula§tmyor; 
mii'minin gonliine tamamen hakim olmas1yla kemale eren imanm hai 
kikatine ... 

«Eger size bir yara isabet etmi§Se, §iiphesiz o kavme de o kadar 
yara isabet etmi§tir. Hem o giinleri biz, insanlar arasmda dondiiriir du
ruruz. Allah'm iman edenleri belirtmesi ve i~inizden §ahidler edinmesi 
i~indir bu. Allah, zalimleri sevmez. Hem Allah'm iman edenleri se~ip, 
kafirleri mahvedecegi i~indir bu.» 

Oyleyse bu olay, Allah'm; sebepler, §ahiSlar, hadiseler. ve hareket-
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lerin otesindeki takdir, tedbir ve hikmetinin ·eseridir. 0; bu hadic;ele
rin sonunda a~Ik(!a ortaya (!Ikan ve musluman ruhlarda istikrar bulan, 
kamil ve ihatall islami tasavvurun neticesidir. 

2- Harp sona erdi. Fakat esasll ve buyuk hir hakikat ortaya \Iktl.: 
insan nefsinin tabiatl, insan fltratmm tabiatl ve be§er gayretinin rna:. 
hiyyeti anla§1Id1. ilahl nizamm tahakkukunda ula§1lmas1 mu~kun olan 
merhale tebeyyiln etti. 

~uphesiz ki, be§er nefsi, kamil degildir; fakat geli§meye ve olgun
la§maya kabiliyeti vard1r. Yeryuzunde kendisi i(!in takdir edilen kema
lin en son basamagma (!Ikmcaya kadar yii:kselme isti'dad1 vard1r. 

i§te biz, o insanlan goruyoruz; be§er cinsinin basit bir par;;:a.S1. .. 
Fakat insanllgm en ustUn cemiyetini meydana getiriyorlar. Allah'm 
medhine mazhar oluyorlar : 

«Siz, insanlar i(!in (!Ikanlmi§ en hay1rll bir ummetsiniz.» 
Onlar; ·be§er nevinin mutlak olarak en kamil ornegi_ olan Muham

med ( a.s.) in yaramd1rlar. 
Peki ama, hizim gordugumuz §ey ne? ... insan topluluklanndan 

biri ... Aralarmda noksanllk da, zaaf da mevcut ... Allah'm §U hitabma 
ma'ruz kalan kimseler de var i(!lerinde : 

<tiki toplulugun kar§Ila§tlgi gun, i(!inizden geri donenleri; yaptlk
larmm bir k1smmdan oturu §eytan yoldan (!lkarmak istemi§ti. Bununla 
beraber, Allah onlan bagi§ladl.» 

~u hitaba ma'ruz kalam da var : 
«i(!inizden dunyayl isteyenler ve ahireti isteyenler bulundugundan, 

sevdiginiz zaferi size gosterdikten sonra, ba§ kaldirdignuz, verilen emir 
hakkmda (!eki§tiginiz ve ylld1gm1z zaman Allah sizi imtihan etmek i(!in 
maglubiyete ugrattl. Bununla beraber sizi bagi§ladL» 

~oyleleri de var : 
«0 zaman i(!inizden iki tak1m bozulmak uzere- idi. Halbuki onla

rll:'l dostu Allah idi. Ve mu'minler yalmz Allah'a guvenip dayansmlar.>> 
MaglUbiyet korkusuyla ka<;I§lp dag1lan kimseler de var. Allah'm 

tavsif ettigi hezimeti bizzat mu§ahede edenler de var: 
«Hani siz, kimseye bakmadan ka(!Iyordunuz. Peygamber de arka- · 

mzdan (!agmp duruyordu. Kaybettiginize ve ba§Imza gelene uzUlme
yesiniz diye, Allah sizi kederden kedere ugrattl.» 

~uphesiz ki, onlarm hepsi de mu'min ve miislumand1r. Ama, he
nuz yolun ba§mdayd1lar .. Kendilerini saglamla§tlrmak ve terbiye etmek 
devresindedirler ... Fakat onlar, her§eye ragmen bu davaya ciddiyetle 
sanhyorlar ... Allah'm hakimiyetine nza gosteriyorlar, i§lerini, prob
lemlerini Allah'm emrine teslim ediyorlar. Allah'm nizamma boyun 
egiyorlar .. . Bunun igindir ki Allah, onlan huzurundan kovmuyor; bila
kis merhamet ediyor ve onlan · affediyor. Peygamberine de; onlan affet-
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mesini, onlar i~in istigfarda bulunmasm1, meydana gelen her olay1 on
larla mi.i§avere etmesini ve bu me§veret1n icrasmdan sonra vukua gelen 
hususlar ic;in· tekrar isti§areye ba§vurmasmi emir buyuruyor. 

Evet, Allah, onlarm koti.i tasarruflarmm akibetini tatmalanm, bu 
ac1 ve zorlu jrntihana tahammi.il etmelerini istiyor ... Fakat onlan, asia 
saflann di§ma atm1yor. Zay1fhk ve noksanhklan ortaya 91ktlgi halde, 
kat'iyyen onlara; <(Hie; bir §eye yaramazsm1z, hie; bir §eyi islah edemez
siniZ.ll demiyor. Zaaf ve eksikliklerini kabul ediyor. Bunun ic;in imt.ihan 
i.isti.ine imtihana, tecri.ibe i.isti.ine tecri.ibeye tabi tutuyor. Hadiselerden 
ibret ve ogi.it almalann1 telkin ediyor. Onlara merhamet ve m:(isamaha 
ile muamele ediyor. Bi.iyi.iklerin, ki.ic;i.ikleri terbiye ettigi gibi,, saglam 
bir terbiye ve disiplin ruhu verinek istiyor. 

Onlar, boyle ate§ler'le daglamyorlar; ta ki anlasmlar, hakikati idrak 
etsinler ve olgunla§smlar diye ... Zay1fhklan ve nefislerinde gizledikleri 
§eyler, onlerine seriliyor. Peki ama, nic;in boyle yap1llyor?.. Onlan tah
kir etmek, rezil ve ri.isvay etmek ic;in degil elbette ... Takat getiremiye
cekleri mi.ikellefiyetleri yi.iklemek ic;in de degil ... Oyleyse gaye nedir? 
Gaye; Allah'm, kopmak bilmeyen saglam ipine sanld1klan mi.iddetc;e 
nevmid olmamalanm; gayelerine mutlaka ula§acaklarma iman etme
lerini, kendilerine gi.ivenmelerini ve ki.ic;i.ik gormemelerini telkin edip 
hatlrlatmaktlr. 

Neticede gayelerine erdiler ... Maksadlanna ula§tllar ... Sava§m ba§
larmda say1lm1§ olah hailer onlan maglub etmi§ti. Fakat maglubiyet 
ve hezimetin ertesi gi.ini.i; korkmadan, c;ekinmeden, tereddi.id etmeden, 
insanlarm korkutmalarma ald1rmadan Rasulullah'la beraber dii§mam 
ta'kibe c;1ktllar. Boylece Allah'm medhine mazhar oldular: 

«Onlar ki; bir tak1m kimseler kendilerine; di.i§mammz sizin ic;in 
kuvve.tlerini toplad1lar, onlardan korkmahs1mz. dedikleri zaman, bu 
haber onlann imamm arttmr da; Allah bize kafidir, 0 ne gi.izel muha
flzdir, derler.n 

Aym insanlar, ad1m ad1m ilerliyorlar ... Derken muameleleri degi
~iyor ... Ki.ic;i.iklerin terbiye edildikleri gibi egitiliyorlar... Bi.iyliklerin 
muhasebe edildigi gibi hesaba c;ekiliyorlar ... 

Sonra bakm!.. Bakm, Tebuk gazvesine ve gazaya i§tirak etmeyen 
bir azml1ga ... Bakm, Allah ve Rasuli.iniin, onlan nas11 §iddetle mua-
. eze ettigine ... i~timai muamelelerin farkhllgma bakm! .. 0 hayreten-

iz ilahi egitimin, tatbik merhalelerindeki farkllllga bakm!.. Sonra, 
11ud'daki muslum.anlarla Tebuk'deki miisliimanlarm k1yas kabul et

. eyen degi§ikligini ha yretle tema§a edin! .. 
Halbuki onlar, aym insanlar ... Aym hayat kanunlanna bagll ya

ratlklar ... Ama onlar, ilahi egitime tabi tutulmU§lar ... Yiice seviyelere 
:a§tlran ilahi egitime ... Fakat, her§eye ragmen be§erdirler. Be§eri hu-
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sU.siyetlere sahiptirler... Kendileriride zaaf da, noksanhk da, hata da 
mevcud ... Ama ilahi egitim onlara ba§ka bir ruh veriyor ... Ve hemen 
tevbe ve istigfara sanhyorlar... Allah' a riicu' ediyorlar ... 

:i:lahl nizam; be§erl tabiatl asia inkar etmez. Yeryiiziinde takdir 
edilen en iistiin mertebeye ula§Sa dahi, onu degi§tirmeye te§ebbiis et
mez; muattal hale getirmek istemez ... Takat getiremeyecegi §eyi yiik
lemez ... Bilakis onu korur ve muhataza eder. 

i§te bu hakikat; be§ere ebedi idealini vermesi ve bu biricik niza
mm golgesinde gayelerine ula§masi i~in biiyiik bir k1ymete sahiptir. 
0 insanlar, bu yiice zirveye semadan ula§madllar. t~inde klvrandlklarl 

· batakhktan merhale merhale yiikselerek vas1l oldular. Mevzuumuzun 
akl§l i~erisinde orneklerini arzettigimiz uzere; her §eyde geri kalan ca
hiliyet arabmm ah§ffil§ oldugu kaypak adimlarla, hu ' me§akkatli yolda 
gayeye dogru yiiriidiiler. 

Butiin bunlar, be§eriyyete biiyiik idealler verir. 0 yiice zirvelere 
ula§mak hususunda imkan bah§eden idealler ... i~inde k1vrand1klan ba
takhga ne derece gomiiliirler~e gomiilsiinler, bu ideal kurtanr onlan ... 
Bu hakikat, zirveye dogru yiicelen o cemiyete kat'iyyen farkh bir mua
mele yapmaz. Onlan asia mucizevi bir topluluk yapmaz. Misali goriil
meyen harikulade bir cemiyet nazanyla bakmaz onlara ... 

0, normal bir cemiyettir. Ne bir fevkaladelik neticesinde meydana 
gelmi§tir, ne de tesadiifen ... o, ilahi nizamm ihya ettigi cemiyettir! .. 
Bir nizam ki, be§eri · cehd ve gayretle tahakkuk ediyor... Be§erl taka
tm hududlan dahilinde icra-YI faaliyet g6steriyor... Be§eri takat ise, 
§iiphesiz ki, birc;ok §eyler yapmaga muktedirdir. 

Bu nizam; her cemiyeti; i~inde bulundugu §artlardan ve maddi 
vakialardan harekete ge~irir. Sonra ulvi hedeflere dogru yiikseltir on
Ian ... i§te ornegi: ZaYif ve basit cahiliyyet arabmdan mute§ekkil ce
miyeti ele ahyor. Dii§tiikleri batakhktan kurtanyor ... Sonra-~eyrek as1r 
bile ge~miyor; zirvelere dogru yiikseltiyor ... Yepyeni bir insan diinyas1 
meydana getiriyor ... Gayeleri tahakkuk ettiriyor ... 

Bu hedefin ve bu gayenin tahakkuku i~in tek bir §art var : 
Be§eri cemiyetlerin; hayati kumanda makamm1, bu nizamm em

rine vermeleri, ona iman etmeleri, ona teslim olmalan, onu hayatm 
ana kanum~, hareketlerinin deger hiikmii ve her tiirlii hatay1 diizelten 
b~r olc;ii olarak kabul etmeleri ... 

3- U~iincu hakikat; Allah'm nizamma s1msiki sanlmaktlr ... Miis
liiman bir ferd ve islami bir cemiyetle, onlarm, herhangi bir yerde mu
harebeye mecbur kald1klan dii§manlan arasmda meydana gelen vakla
larda ilahi sisteme sanlmaktlr ... Nizam-1 ilahi ile saglam blr 1rtibattir ... 
Akidede, dii§iincede, yaratlh§ta, · hayatm seyrinde; siyasi, iktisadi ve 
ic;timai esaslarda ve her muM.rebeden sonra tecelli 'edecek olan zafer 
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veya hezimetlerde bu ilahi nizama goniilden baglanmaktlr... Biitiin 
bunlar, zafer ve hezimete inuessir alan esasll amillerdir. 

ilahi nizarr.: insan nefsinin ve be§er hayatmm bu karkutucu sa
halarmda icra-y1 faaliyet gosterir. Bu girift sahalarda ... Hayatm her 
yoniinii, her naktasm1, her mes'elesini, her mii§kiiliinii i~ine alan saha
larda ... Hem de her yoniiyle miikemmel ve §iimullii alarak .. . Biitiin bu 
sahalar arasmdaki nizam ve irti'batm bazulmas1, §iiphesiz her §eyin bo
zulup dag1lmasm1 intac eder. l§te, bu sahalar arasmdaki tenasiib ve 
uygunlugu muhataza etmek, o cihan§iimul nizamm en hususi ozelligi
dir. 0 nizam, hayatl pa~alay1p dag1tmaz, onu bir biitiin olarak ele allr. 
Ferde ve hayata, her yoniiyle bakar; her cephesiyle ihtiya~larma cevab 
verir. Hayatm biitiin girift meselelerini kabza-i kudretine allr, diizel· 
tir, nizam. ve intizama sokar. Cemiyet fertlerini kat'iyyen dag1tmaz; 
cemiyetin pargalamp ~oziilmesine sebeb olmaz. 

isla.m•m; hayati, biitiin yoniiyle ele ald1gma ve anu ilahi nizama 
baglad1gma en giizel ornek; bahsi ge·~en muharebelerdir ... Be§eri ha
talarm, zafer ve hezimete nas1l yiizde yiiz te'sir ettigini dile getiren 
ifadelerdir ... islam, der ki; hezimet, §eytanm igvas1 ile alakalld1r. <;iin
kii §eytan, baz1 · zay1f kimseleri, kotii tasarruflan se'bebiyle kandmr ve 
anlan emri al tma allr : 

«Iki toplulugun kar§Ila§tlgl giin, i~inizden geri donenleri; yaptlk
lanmn bir k1smmdan otiirii §eytan yaldan <;!lkarmak isterni§ti.» 

Diger bir k1s1m insanlar da var ki; Allah'm Rasulii ile ·beraber se
•batla, azimle sava§a devam ediyarlar. Gerc;ekten mii'minlere ornek ol
maya l~y1k olduklanm isbat ediyarlar. Giinahlarmdan istigfar ederek 
~arpi§rna sahasma atlllyarlar : 

«Nice peygamberler, beraberinde Rabba kul olanlardan bir c;agu ile; 
muharebe etti de Allah yalunda ba§larma gelenlerden dolay1 iimitsiz
lige dii§mediler, yllmadtlar, boyun egmediler. Allah, sabredenleri sever. 

Dedikleri sadece §U idi : Ey Rabbtmtz, giinahlanmtzt ve i§imizdeki 
ta§kmllgimlzi bize bagl§la. Sebattmtzl arttlr. Katirler gtiruhuna kar§l 
bize yard1m et. Bu ytizden Allah, onlara diinya nimetini de, ahiret ni
metini de fazlastyla verdi. Ve Allah, ihsan edenleri sever.>> 

iiahi nizam, mii'minlerin, ~arpl§rna anmda karkmamalanm, mah~ 
zun almamalanm emreder. Giinahlarmdan temizlenmeleri i~in istig
farda bulunmalanm telkin eder : 

. «Rabb1mzm magfiretine ve eni goklerle yer kadar alan cennete 
ka§U§Un. 0 cennet, takva sahipleri i~in haztrlanmt§tlr. Onlar ki, balluk
ta ve darhkta infak ederler. Ofkelerini yenerler. insanlann kusurlarml 
bagl§larlar. Ve Allah, ihsan edenleri sever. 

Onlar ki, fena bir §ey yaptlklarmda veya kendilerine zulmettikle
rinde, Allah'I anarlar. Giinahlanmn bagi§lanmasmi dilerler. Giinahlan 
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Allah'dan ba§ka kim bagl§lar? Hem onlar, yaptlklannda bile bile 1snir 
etmezler.» 

Daha once de; ehl-i kitab'm zillet ve inkisara dti§mesinin sebebi zik
redilmi§ti. Ma's1yete dallp haddi tecavuz etmelerinin, bu tabii neticeyi 
dogurdugu ifade edilmi§ti : 

<<Nerede bulunursa bulunsunlar, uzerlerine zillet damgas1 vurul
mu§tur. Allah'm ve mu'minlerin ahdine s1gmm1§ olanlar mustesna ... 
Allah'm hl§mma ugrad1Iar. Uzerlerine de bir miskinlik vuruldu. Bu, 
Allah'm ayetlerini inkar etmeleri ve haks1z yere peygamberleri Oldtir
melerindendir. Bu, onlarm isyan etmeleri ve ta§kmhk yapmalann
dandlr.» 

Bir hata ve arkasmdan bir tevbe ... Hemen o sava§ hadiselerinin 
arasma soku§turuldugunu goruyoruz. Nitekim takvaya ve muttakilerin 
hallerinin tasvirine dair olan bir bahsin de, geni§ bir mtilahaza ile, su
renin umumi aki§ma Slkl§tmld1gm1 mli§ahede etmi§ti~. ihtiva ettigi 
mevzUlar . muhtelif olmasma ragmen, burada surenin umumi havas1 
ile muharebe havas1 da birbirine ·baglamyor. Yine burada, ~e§itli da
vetler kar§1m1za ~1k1yor; faizi terke davet ... Allah ve Rasulune taata 
davet .. . ihsana davet ... insanlan bagl§lamaya davet ... Ofkeyi yenmeye 
davet . . . 

Butun bunlar, insam ve insan hayatni1 temizleyen unsurlard1r ... 
i~tiinai hadiseleri islah eden amillerdir ... Zaten, surenin butun gayesi, 
cemiyeti bu esash ve mukemmel hedeflere yoneltmektir. 

4 - Dorduncu hakikat; islam egitim nizammm, metodu ve tabia~ 
tld1r. islam; once mtisluman cemaati, duygularm, infiallerin ve istek
lerin meydana getirdigi ' hadiselerle kar§lla§tlnr. Sonra onlara, bu ha
diseleri ta'kib e~tirir; .aynen Uhud muharebesinde Kur'an'm, hadiseleri 
ta'kib ettigi •gibi. .. ilahi nizam; btl ta'kib esnasmda, be§eri varhgm her 
a'zasmm, bu hadiselerden etkilenmesini, hem de kuvvetle etkilenme
sini ister. <;unku insamn, tahakkukunu ve kendisini huzura kavu§tur
masml arzulad1g1 hakikat, bu etkilenmenin i~inde gizlenmi§tir. 

!slam, bir nizamd1r ki; be§erin hi~ bir taraf1m, hi~ bir tasavvurunu, 
hi~ bir hayalini ve hi~ bii' arzusunu ihmal etmez ... _ Butun nazarlan ona 
~evirir ... Nurani projektorlerini onun uzerine teksif eder .. . Be§er nef
sinin ah§kanllgmda ve ~e§itli zikzaklannda gizlenen §eyleri ortaya ko
yar. !nsam, butun ~1plakhg1 ile kar§Isma diker ... Sonra onun deruru 
alemini kottiluklerden temizlemeye koyulur. t~ine nurani bir parlakhk 
doldurur. Degerlerini, dli§tinceleri~i, duygulanm dogrultur. Sonra ru
huna prensiblerini yerl~tirir; uzerine saglam islami tasawuru ve mtis
takar tsiami hayatl ikame etmeyi murad ettigi prensibleri telkin eder. 
islam cemlyetine; her yerde· ve her vesile ile vukua gelen hadiselere ya
Pl§manm, onlara gore ' hareketlerini ayarlamanm zaruri oldugunu ve 
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bu keyfiyetin, her yoniiyle terbiye ve tenvir i~in bir vesile oldugunu il
ham eder. 

Uhud gazasm1 ta'kibe devam ediyoruz. Derken bir dikkat, bir de
rinlik ve bir geni§lik hissediyoruz ... Her duraklamaya, her harekete ve 
her kan§Ikllga niifuz eden bir dikkat ... Nefsin derununa ve gizli duy
gulanna kadar i§leyen bir derinlik ... Be§erin ve hadiselerin biitiin yonle-
rini i~ine alan bir geni§lik ... Sebeh ve neticelerin §iiinullii, ince ve di1<katli 
bir tahlili kar§1m1za ~1k1yor. Hadiselerin duraklamasma ve yiiriimesine 
te'sir eden ammer g6zumuze ~a:r!nyor. Oyle ki; tasvirde ika ve ilham-. 
larda bir canhhk, bir hareket goriiniiyor. Oyle ki; duygular, o tasvir 
ve ta'birlerle derin ve ince bir §ekilde kayna§Iyor. Oyle ki; insan ne 
kadar hissiz, ne kadar duygusuz olursa olsun, boyle bir tavsifin oniinde 
dayananuyor, hemen harekete geliyor, duygulamyor. <;iinkii o : hakika
ten c1tnh bir tavsifdir, hareketli bir tasvirdir. Dikkatli insanlarm goz
~erinin oniine dikiliveriyor. <;iinkii o; etrafmdakilere te'sir eden ne§'e
ler, ruhun derinliklerine kadar i§leyen parlak §Ualar ve CO§kUn duygu
lar ihtiva ediyor. 

5 - Be§inci hakika t; ilahi nizamm ger~ek~iligidir... ilahi nizamm 
yollan, vas1talan ~e§itlidir. Kainatta, kendi eserlerini in§.i ve ihya et
mek, mes'eleleri bilfiil ele almak ve prensibler vaz'etmek; bu vesilele
rin birka~1d1r... .Fakat bu nizam, sadece nazari prensibler ve yalmz 
miicerred olarak verilen emirlerle iktifa etmez. Nazariye ve emirlerini 
bizzat ele allr ve tat bikini tahakkuk ettirir ... i§te bu gazada hu ger~e
ge de §ahid oluyoruz. Nitekim mevzu, doniiyor dola§Iyor ve §U.ra'ya ge
lip dayamyor. 

f}iiphesiz ki, Rasulullah, ma'ruz kald1klan bu ac1 tecriibelerden 
miisliiman cemaati korumak iktidarmda idi. <;iinkii onlar,_ ruhlannm 
i~inde kapanan dii§manlarla ku§atilmi§lardl. Evet, Rasulullah, ma'ruz 
kald1klan ·bu ac1 tecriibeden miisliimanlan koruyabilirdi. Ama, sava
§m cereyanma kendi kanaati hiikmetrni§ olsa... Saq1k rii'}iasma . isti
nad ederek hareket etmi§ olsa ... Ashah1 ile isti§are etmese ... f}ura so
nunda umumun tercih ettigi gorii§ii almasa!.. Yahut heniiz f1rsat var
ken bu karardan riicu' etse ... . Evinden ~1kt1gmda kendi kanaatinin ak
sini miidafaa edenlerin nadim olduklanm ogoriip onlara uysa! .. i§te bu 
yollarla, miisliimanlan o felaketten koruyabilirdi. 

Fakat o, her§eye ragmen §ura'mn ald1g1 kararlan infaz ediyor. Miis
·liimanlan, i~timai mes'uliyetin neticeleri ile yiiz yiize getirmek i~ln ... 
Fikri ve ameli mes'uliyetin nas1l ta§maca~ml 9gretmek i~in .. _. f}iiphe
siz ki, bunlar1 ogretmek, Rasulullah'a ve tatbik etmi§ oldugu Islam ni
zamma gore maddi hiisranlardan sakmd1rmaktan daha ehemmiyetli
dir. Miislumanlan, bu ac1 tecriibeden korumaktan daha miihimdir. Ce-
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miyeti bu tecriibeden koiumamn manasi; onu hemen mahrumiyete sii

. riiklemektir. Egitimden ve bilgiden mahrum etmektir!.. 
Sonra, bu c;arpi§maYl miiteakib tekrar §lira konusunda ilahi emir 

geliyor. Bu ac1 tecrti'benin neticelerine kar§I na.s1l hareket edilecegini 
tesbit ic;in isti§are emri geliyor. Bu husus; bir taraftan ilahi nizam1 
yerle§tirmek, diger taraftan onun kaidelerini izah etmek ic;in daha .sag
lam ve daha dakik bir yoldur. 

islam; ilahi prensiblerin tatbikatmm geri b1rakilmasm1 asia kabul 
etmez. Qiinkii cemiyeti, o prensiblere ah§tlrmak lazimdir, isti'dadmi 
geli§tirmek laz1md1r. islam bilir ki; bir cemiyet, bu prensiblere fiilen 
all§tlnlmadik<;a, kendi kendine kat'iyyen ah§amaz. Bir mille~in, hayati 
prensiblerin ah§kanhgmdan mahrum edilmesi, o prensibleri ilk kul
landlklarmda rmi'ruz kalacaklan aCl neticeierden--~ok daha kotii aki
betlere sebep olur. Bu prensiblerin tatbikinde, her ne k:adar biiyiik hata
lar yap1lsa da, a.sla bu prensiblerden vazgec;ilmesini istemez. Muayyen 
bir zaman ic;in dahi olsa tatbikatmm durdurulmasm1 da gerektirmez. 
Qiinkii boyle bir hareket; o prensibleri tamamen yok etmek veya tat
bikatmi durduracak cemiyetin ve hayatm geli§ip biiyiimesine sed c;ek
mek demektir. Hatta, dogrudan dogruya milletin, millet olarak varhgm1 
yok etmek demektir. ' 

Biitiin bunlar, §ura'nm degi§ik neticelerine ragmen, yine de. §lira 
emrini veren §U ilahi kelamdan elde edilen sonuc;lard1r : 

«Artlk onlan bagi§la. Magfiret dile onlara. i§ hususunda onlarla 
isti§are et.» 

Nitekim nazari prensiblerin ameli uygulamas1, Rasulullah'm tasar
rufunda ortaya <;Ilpyor. 0, kararla§tlr~lan mua:YYen -bir gorii§e azimle 
sanld1ktan sonra, tekrar, §ura'ya ba§vurmayi asia kabul etmiyor. Bunu 
bir kararstzhk ve kaypakhk olarak kabul ediyor. Bu ise, §iiphesiz ki, 
§Ura'mn kadrlanm daimi bir kaypakhk ve tatbiki bir doneklikten ko
rumak ic;indir. Bu hususta §U miiessir ve egitici olc;iiyii koyuyor : 

«Bir peygamber z1rhm1 giydikten sonra, Allah hiikmiinii verinceye 
kad,ar onu ~1karmaz. » 

Nihayet ~u ilahi emir de geliyor :-
«Bir kere de azmettin mi, artlk Allah'a tevekkiil et.» 
Goriildiigti gibi tatbikatta, bu emir ile §ura'mn kararlanm infaz 

eden Rasulullah'm hareketi tetabuk ediyor. 
6 - Nihayet, son bir hakikat daha bgreniyoruz .. . Rasulullah'm 

_ muazzez ashab1m; onlarm, kainatta Allah'm en §erefli kullan oldukla
nm anhyoruz ... Bu, son derece faydah 'bir hakikattlr. islami hayata ba§
lamamiza yard1mc1 olacak ·bir olc;ti ve ornektir ... 

ilahi nizam; sabittir, degi§tirilemez .. . O'nun olc;iilefi ve degerleri 
kat'idir, tebdil edilemez ... insanlar bu nizama; ya sah~p olurlar veya 
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ondan uzakla§Irlar ... Bu nizamm tasavvur ve tatbikatmda; ya isabet 
veya hata ederler... insanlarm i§ledikleri hatalarm hie; biri, bu nizama 
mal edilemez ... islam'm sabit olc;tilerini eskitmez, degerlerini degi§
tirmez!.. 

insan; bu nizamm tasavvur ve tatbikatmda hata ettigi zaman, biz
zat kendisi hata ile tavsif edilir; nizam bundan sorumlu tutulamaz ... 
Dogru yoldan inhiraf ettikleri zaman, bizzat kendileri sap1khkla mutta
Slf olurlar; bunun ve'bali ilahi nizama yuklenemez. viinku islam; mik
tan ve durumlan ne olursa olsun, onlarm hata ve sapikhklanndan asla 
mes'ul degildir. Onlarm sap1khgma uymak ic;in, kendisi de . kat'iyyen 
haktan inhirat etmek mecburiyetinde degildir! 

Bu kaideden hareket ederek, bir nizamm kotu olu§uyla §ah1slarm 
da kotu olamayacag1 hakikatini anlami§ oluyor~z! Nizam-1 ilahi'nin 
saglam kat'i ve ustun prensibleri ihtiva edi§inin, bu ummet ic;in buyuk 
bir hay1r ve selamet nimeti oldugunu gormu§ oluyoruz. Hata edenlerin 
ve sap1klarm, kim olursa olsun ve hangi makamda bulunursa bulunsun, 
bizzat kendiler1nin bu vas1flara miistahak olduklanm tesbit edip, onla
rm hata ve inhiraflanm temize c;1karmanm bu nizam1 tahrife, yuce ol
c;Ulerini tagyire ve e§Siz k1ymetlerini tebdile sebep olacag1 bedihidirJ 
ilahi nizamm tebdil ve tahrifi, o §ahsiyetlerin hata ve inhiratla mutta
sif kllmmalarmdan c;ok daha tehlikelidir. Qunkii nizam, §ahrslardan 
c;ok daha yuce ve c;ok daha uzun omiirliidur. islam'm tarihi nakikati 
§Udur ki; m\islumanlarm yapml§ olduklan her fiil ve h'areket, hie; bir 
zaman islam'm kendisini temsil etmez. Bu fiil ve hareket, islam ni
zamma, onun degi§mez olc;u ve prensiblerine uygunsa, o zaman islam'I 
temsil eder ve i§te LsJami hareket budur, denebilir. Bu olc;tilere uygun 
degilse, yap1lan hareket hatadir, hakikatten inhiraftir. Bunun hesabi 
da asia islam'dan sorulamaz; bizzat onu yapan ki§iden sorulur ... Ve 
o ki§i hareket.inin ag1rhg1 oramnda; hata, hakikatten inhiraf ve is
lam'dan uzakla§mak gibi, mustahak oldugu §ekilde taysif edilir. 

Hakikatte islam tarihi, hic;bir zaman miislumanlann tarihi demek 
degildir. Onlarm isimleri miisluman olsa da ... Dilleriyle islam'I ikrar 
et.Seler de ... Boyle olsa da; islam'm tarihi ile miislUmanlarm tarihi ta
mamen birbirinden ayn §eylerdir. Gerc;ek §U ki; islam tarihi, islam'm, 
butun 'hakikatiyle tatbik tarihidir. insanlarm tasavvurlarmda, islam'a 

· alan baghhklarmda, kar§Ila§tlklan hadiselerde ve cemiyetlerinin niza· 
mmda her cephesiyle islam'm tatbik edildigi tarihtir. 

islam, sabit bir mihvcrdir. Be§er hayati, muayyen bir c;erc;eve ile 
onun etratmda doner. irtsanlar, bu guzergahtan aynhr veya o mihveri 
terkederlerse, .bundan kim kaybeder?. .. islam m1 yoksa insan rm? ... 
Kendisinde islam'm muhasebe ve mUlahaza edildigi ,be§eri tasarruf ve 
faaliyetlerin durumu ne olur? .. islam nizamma gonUlden inanmayan ve 

. Tefsir, C, IV, ·F. 94 
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hayatlannda bu nizam1 tatbik etmeyenler, asla miisluman olamazlar ... 
Bu nizam1, hayatlarmda bizzat tatbik edenlerden ba§kasmm; biz mus
lUmamz, demeye kat'iyyen haklan yoktur!.. Zaten yalmz mu.sluman 
ismini ta§Imak, hi<; kimseye bir §ey kazand1rmaz. _Sadece, diliyle mtis
ltiman oldugunu soylemesi kimseye bir fayda te'min etmez! .. 

i§te butUn bunlar, Aziz ve Celil olan Allah'm, muslumanlara ogret
meyi murad ettigi husl1slard1r. 0; muslUmanlarm hatalanru ortaya 
koyuyor, zaaf ve noksanllklanm tescil ediyor. Sonra da onlara, afla ve 
merhametle muamele buyuruyor. Onlan hesaba <;ekiyor; fakat zaaf 
ve noksanllklanmn gunahml bagi§llyor. ~ayet bu imtihan sahasmda 
zaaf ve noksanhklann gunahm1 onlara tatt1rm1§ olsayd1, durumlan ne . 
olurdu acaba? (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur'an, II, 558- 575) 

---oOo---

176 - Kiifre kO$anlar, sen1 uzmesin. $U.phesiz onlar 
Allah' a zarar veremezler. Allah onlara ahirette hjc;: bir na
sib vermemek istiyor. Onlar ic;:in biiyiik bir azab vardlr. 

177 - fman kar~1hg1 kiifrii satin alanlar, Allah' a hie; 
bir ~eyle zarar veremezler. Onlar ic;:in elem verici bir azab 
vardlr. 
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178 - Kufredenler kendilerine muhlet veri~imizi; sa
km kendileri ic;in hay1rh sanmasmlar, Biz, onlara srrf gii
nahlan c;ogalsm diye muhlet veriyoruz. Onlar ic;in alc;al.,. 
tlc1 bir azab vard1r. 

179 - Allah; mu'minleri, olduklan halde b1rakacak 
degildir. Nihayet murdan temizden ay1racakt1r. Allah size 
gaybi da bildi:recek degildir. Fakat Allah, peygamberlerin
den diledigini sec;er. Bunun ic;in siz, Allah' ave peygamber
lerine inamn. inan1r ve sakm1rsan1z size c;ok biiyUk bir 
miikafat vard1r. 

180 - Allah'In fazl-1 kereminden verdigi ~eylerde 

cimrilik edenler; bunun kendileri ic;in hay1rh oldugunu 
sanmastnlar. Bilakis bu, onlar ic;in ~erlidir. Cimrilik ettik
leri ~ey, k1yamet gunu boyunlanna dolanacaktir. Goklerin 
ve yerin mirasi Allah'Indir. Ve .Allah i~lediginiz ~eylerden 
haberdard1r. 

Kiifre Ko~anlar 

Allah Tea.la peygamberine, ((ki.ifre ko§anlar seni iizmesin)) buyuru
yor. Rasulullah (s.a.) insanlarm mtisliiman olmalanm ~ok arzu ettigi 
i~in kafirlerin kendisine muhalefete, inada ve isyana kO§malan onu 
iizerdi. Bunun i~in Allah Teala: Ey Peygamberim bu seni iizmesin. 
~iiphesiz onlar Allah'a zar.ar veremezler. Allah onlar hakkmdaki hik
meti, dilemesi ve kudreti geregi onlara ahirette hi~bir nasib vermemek 
istiyor. Onlar i~in biiyiik bir azab vard1r, buyuruyor. 

Allah Teala bundan kesinle§mi§ bir haber olarak §6yle sozediyor : 
iman kan~1hg1 kiifrii satm alanlar, imanla kiifrii degi§tirenler Al

lah'a hi~bir §eyle zarar veremezler. Ancak kendilerine zarar verirler. 
Onlar igin elem verici bir azab vard1r. 

Sonra Allah Teala §6yle buyuruyor : 
Kiifredenler\ kendilerine miihlet veri§imizi sakm kendileri i<;in ha.

yirh sanmasmlar. Biz onlara s1rf gtinahlan <;ogalsm diye miihlet veri
yoruz. Onlar i<;in al<;alticl bir azab vard1r. 

Allah Teala'ntn bu kavl( §U ayetleri gibidir : 
uKendilerine mal ve ogullar vermekle zannederler mi ki; iyilik

lerde onlar i<;in acele davranmaktaytz, haytr farkmda degiller.•1 (Mii'
minun, 55-56) 

c<BU si:izii yalanlayanlan bana b1rak ! Biz .onlan kendilerinin bilme
yecekleri bir yi:inden derece derece azaba yakla~bracagiz.), (Kalem, 44) 
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«Artik onlann mallan da, ~ocuklan da seni lmrendirmesin. Dog
rusu Allah ancak bununla onlara dunya hayatmda azab etmeyi ve ka
firler olarak canlannm ~1kmasm1 ister.» (Tevbe, 55) 

'8onra Allah Teala §oyle buyuruyor : 
«Allah mti1minleri olduklan halde btrakacak degildir. Nihayet mur

dan temizden· aytracaktir.n 
Allah muhakkak ki mihneti bir sebeb ktlacak, 'bununla dostlarl 

meydana ~1kacak, du§manlan da rezil olacaktlr. Boylece sabreden :tnu'
min ve gunahkar· muna.frk bilinecek. Bu ayetle mu'minlerin imtihan 
ec;lildigi Uhud gunu kastedilmektedir. Bu gunde mu'minlerin sabn, 
kuvveti, Allah ve Rasulune itaatleri meydana ~tkmt§, o sayede muna
ftklarm orttileri par~alanmt§, onlarm muhalefetleri, cihaddan ka~ma
lan, Allah ve RasUlune hainlikleri ortaya ~tkmt§tlr. i§te bunun i~indir 
ki Allah Teala : «Allah mu'minleri; olduklan halde btrakacak degildir. 
Nihayet murdan temizden aytracaktir.» buyurmaktadir. 

Mucahid diyor ki: Allah Uhud gununde aralarm1 aytrmt§tlr. Yani 
mu'minle munaJigi tefrik etmi§tir. 

Katade diyor ki: Allah onlarm arasm1 cihad ve hicretle aytrmi§, 
tefrik etmi§tir. 

Suddi diyor; ka.firler; eger Muhammed (s.a.) dogru ise, bizden ki
min kafir, kimin mu'min oldugunu bize haber versin bakallm, dediler. 
Allah Teala da «Allah mu'minleri olduklan halde birakacak degildir. 
Nihayet murdan temizden; mii'mini kafirden aytracaktlr .. » ayetini 
indirdi. 

Bunlarm hepsini ibn Cerir rivayet etmektedir. 
Allah Teala sonra §oyle buyuruyor : «Allah size gayb1 da bildirecek 

degildir.» Siz Allah'm yarattklan hakkmdaki gaybm1 bilemezsiniz. ~a-. 

yet Allah agtklayacak sebepler yaratmasayd1 siz mu'minle miinafikl 
birbirinden a ytramazdtmz. 

Sonra Allah §Oyle buyuruyor : «Fakat Allah peygamberlerinden 
diledigini se~er.» Allah'm bu ayeti §U ayet gibidir: 

«Gorillmeyeni bilendir. Goriinmezliklerini kimseye muttali' ktlmaz. 
Ancak begenip se~ildigi bir peygamber bundan miistesnadtr. Qiinku 0, 
peygamber (ler) in online ve arkasma :gozctiler koyar.>> (Cinn, 26- 27) 

Sonra Allah §Oyle buyuruyor : «Bunun i~in siz, Allah'a ve peygam
berlerine inanm.» Siz Allah ve Rasuliine itaat edin. Sizin i9in koyduk
J<annda ona tabi olun. <d:namr ve sakmtrsamz size ~ok ·btiyiik bir mu
ka.fat vardtr.» 

Allah Teala devamla §oyle buyuruyor: «Allah'm fazl-u kereminden 
verdigi §eylerde cimrilik edenler; 'bunun kendileri i9in haytrh oldugunu 
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sanmasmlar. Bila,kis bu, onlar i~in §erlidir.» Cimri; mal toplamasmm 
kendisine fayda saglayacagm1 zannetmesin. Bilakis bu, hem dinine, 
hem de di.inyasma zararlld1r. 

Sonra Allah Teala o cimri ki§inin toplad1g1 maim k1yamet gi.ini.in
deki durumunu haber vererek : c<Cimrilik ettikleri §ey, k1yamet gi.ini.i 
boyunlarma dolanacaktlr.» buyuruyor. 

Buhari diyor: Bize Al;>dullah ibn Mi.inir ... Ebu Hi.ireyreden nak
letti ki o, §oyle dedi: Rasulullah (s.a.) buyurdular: Kime Allah mal 
verir de zekahm vermezse k1yamet gi.ini.i o mal iki gozli.i ba§l a~1k bir 
y1lan §eklinde onun kar§ISma getirilir. Y1lan kendisini bogar ve avurt
lanna alarak: Ben senin mallmm, ben senin hazinenim, der. Sonra Al
lah Rasllli.i : c(Allah'm fazl ve kereminden verdigi §eylerde cimrilik 
edenler bunun kendileri i~in hay1r1I oldugunu sanmasmlar. Bilakis bu, 
onlar i~in §erlidir ... » ayetilli okudu. 

Hadisi bu §ekliyle sadece Buhari rivayet etmi§tir. Ba§ka bir §ekilde 
MUslim de rivayet eder. Hadis ibn Hibban tarafmdan da Sahih'inde ri-
vayet edilmi§tir. . 

imam Ahmed diyor: Bize ibn el-Mi.isenna ... ibn Omer'den, o da 
Rasulullah (s.a.) dan nakletti ki o, §oyle buyurdu : Malmm zekatlm 
vermeyen kimseye, Allah Teala k1yamet gi.ini.inde bu malim gi.igli.i, kuv
vetli iki gozli.i bir ytlan olarak kar§tsma c;tkanr. Sonra ytlan ona yapl
§arak bogar ve : Ben senin hazinenim, ben senin hazinenim, der. 

Hadisi Nesei de rivayet edip §oyle der : Abdi.ilaziz'in ibn Omer'e 
dayanan rivayeti, Abdurrahman'm Ebu Hi.ireyre'ye dayanan rivayetin
den daha saglamdtr. 

Ben de derim ki: ikisinin arasmda aykmhk yoktur. Herhalde Ab
dullah ibn Dinar da hadisi iki §ekliyle birden kaydetmi§tir. 

Haftz Ebu Bekr ibn Merduyeh de hadisi ba§ka bir §ekilde ve Ebu 
Hi.ireyre'ye dayanan bir isnadla rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed diyor: Bize Si.ifyan ... Abdullah'dan, o da Rasulul
lah (s.a.) dan nakletti ki o §oyle buyurdu: Malmm zekatlm vermeyen 
hie; bir kul yoktur ki, o ~al1 kendisi ic;in gi.igli.i kuvvetli bir y1lan yaptl
masm. Y1lan pe§inden gelir. 0 ki§i de kac;ar. Y1Ian arkasmdan gelerek: 
Ben senin hazinenim, der. Sonra Abdullah bu manadaki uCimrilik et~ 
tikleri §ey klyamet gi.ini.i boyunlarma dolanacaktlr.n ayetini okudu. 

Tirmizi, Nesei ve ibn Mace de bunu Si.ifyan ibn Uyeyne hadisin
den ... Abdulalh ibn Mes'ud'a varan bir senedle rivayet ederler. Sonra 
Tirmizi; hadis hasendir, sahihtir, der. Hadisi Hakim de Mi.istedrek'inde 
ibn Mes'ud'a varan bir senedle rivayet etmi§tir. ibn Cerir de hadisi 
ibn Mes'ud'dan mevkuf olarak ba§ka bir · §ekilde rivayet eder. 

Haf1z Ebu Ya'la diyor: Bize Umeyye ibn Bistam'm ... Sevban'dan, 
onun da Rasulullah (s.a.) dan naklettigine .gore, efendimiz §byle bu-
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yurdu : Kim kendisinden sonraya bir hazine btraklrsa, ktyamet giinii 
o hazine iki gozlu gii~lu kuvvetli bir ytlan olarak kar§tsma 91kanlacak. 
Yilan onun ·pe§ine dli§er. Adam §oyle der: Sen kimsin yaztklar olsun 
sana. Ytlan §oyle der : Ben, kendinden sonraya ,btrakttgm hazinenim. 
Yllan pe§inden gelmeye devam eder ve elini agzma alarak yer, sonra 
cesedini yer ve diger taraflanru da yer. Bu hadisin isnad1 ceyyid ve 
kavi olmakla birlikte, ba§kalan tahric etmemi§lerdir. Bunu Taberaru 
de Cerir ibn Abdullah el-Beceli'den rivayet etmi§tir. Aym §ekilde ibn 
Cerir ve ibn Merduyeh de Behz ibn Hakim hadisinden rivayet ettiler 
ki, Raswullah (s.a.) §oyle buyurdu : Bir adam efendisine gelir ve ya
nmda bulunan mahrun fazlasmdan ister de, o da vermezse; ktyamet 
giinii o vermeyen adam ic;in, vermedigi fazlahgt agzmda dolandtran bir 
ytlan 9agnllr. Hadis'in lafz1 ibn Cerir'e aittir. 

ibn Cerir diyor : Bize ibn el-Musenna ... Ebu Kezea'dan, o da biri
sinden, o da Rasulullah (s.a.) dan nakletti ki, Rasulullah (s.a.) birisi 
akrabasma vanr da; Allah'm kendisine vermi§ oldugu malm fazlasm
dan ister ve o da cimrilik yap1p vermezse, k1yamet giinu cehennemden 
dilini agzmda dola§tlran bir yllan 91kanllr ve y1lan kendisini bogar, 
buyurdular. 

ibn Cerir hadisi ba§ka bir tariktan ve Ebu Malik el-Abdi'den mev
kuf olarak; ba§ka bir §ekliyle de Ebu Kezea'dan mursel olarak rivayet 
etmi§tir. 

Avfi, ibn Abbas'dan rivayetle der ki : Bu ayet yanlan!lda bulunan 
semavi kitaplart ·beyan etmemek suretiyle cimrilikte bulunan ehl-i ki
tab hakkmda nazi! olmU§tUr. 

Bunu ibn Cerir rivayet eder. Fakat sahih olan, daha once rivayet 
ettigimizdir. Bu da her ne kadar ayetin manasma giriyorsa da, dige-
rinin ayetin manasuia girmesi daha evladtr. ' 

Allah Teala buyuruyor ki : «Goklerin ve yerin miras1 Allah'mdtr.n 
Allah'm sizi, iizerine halife k1ldtg1 §eylerden infak ediniz, harcaytruz. 
Muhakkak ki butiin i§lerin doniip varacag1 yer Allah'ttr. 0 halde Al
lah'a doneceginiz gunde size fayda saglamak iizere mallanruzdan har
caytmz. Allah, i§lediginiz §eylerdeki niyetlerinizden ve kalblerinizdekin
den haberdardtr. 

----- 1 Z i HI-----

Bu konuda Kadi Beydavi de §oyle der: Bu ayet gasteriyor ki; insan 
duyularla kavranan §U iskeletin d1~mda bir varllkttr. 0 kendiliginden 
idrak .edici olan bir cevherdir. Bedenin harab olmastyla yokolmaz. in
samn idrlki, elem ve zevkleri bedene bagll degildir. Nitekim Allah Tel-
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la'mn Firavun hanedam hakkmda soylemi§ oldugu «ate§e sunulurlar>> 
kavli bunu destekler. Yine Abdullah ibn Abbas (r.a.) dan nakledilen; 
§ehid ruhlarmm bir kU§ kafesi i~inde Oldugunu belirten hadis-i §erif 
de bunu te'yid eder ... Bunu inkar eden ve ruhun bir rtizgar ve arazdan 
ibaret oldugunu soyleyenler ise; §ehidlerin klyamet giinii diri olacak
lanni belirtmi§lerdir. Burada §U anda diridirler diye nitelendirilmele
rinin sebebi;, bunun kesinkes ger~ekle§mesinin yakm olmasmdan dola
yidir. Yalmzca §ehidler, hatiralan ile veya inan~ yoluyla diridirler. Bu 
ayette cihada ve §ehid olmaya te§vik vard1r. Keza itaatm arttmlma
sma kendilerinin eri§tikleri nimetin benzerine karde§lerinin eri§mesi 
i~in temenni edenlere ogiit vard1r. Aynca mii'minlere kurtulu§ miijdesi 
vard1r. (Kadi Beydavi, Envar'iit-Tenzil, I, 627) 

---o00f----

181 - . Ger<;ekten. Allah fakirdir, bizler zenginiz! di·· 
yenlerin laf1n1 Allah i~itmi~tir. Dediklerini ve ha:ks1z yere 
peygamberleri oldurdiiklerini yazacag1z. Ve: Tad1n o yan-
gin azabini, diyecegiz. 

0 

182 - Bu, yaptiginizin kar~Ihgidir. Allah kullanna · 
asla zulmedici degildir. 

183 - Dogrusu ate~in yiyecegi bir kurban g,etirme
dikc;e hic;bir peygambere inanmamanuz ic;in Allah bize 
and verdi, diyenlere; benden once nice peygamherler siz·e 
apac;Ik delil1erle ve dediginiz ~eylerle geldi. Dogru soylu-~ 

yorsan1z nic;in onlan 6ldurdiiniiz? de. 
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184 Seni yalanlad1larsa senden once a<ak mucize-
ler, sahifeler ve nurlu kitab1 getirenler de yalanlanm1~tl 

Yahudi'lerin Ham Hayruleri 

Said ibn Ciibeyr diyor ki; ibn Abbas §6yle dedi: <cKimdir o ki Al
lah'a giizel bir bor~ versin de Allah, onu kat kat fazlasiyla Odesin.» 
(Bakara, 245) ayeti nazil olunca, yahudiler; Ey Muhammed, Rabbm 
fakir dii'§"tii · de kullarmdan borg mu istiyor? dediler. Allah Teala da : 
«Gergekten Allah fakirdir bizler zenginiz, diyenlerin lafm1 Allah i§it
mi§tir ... >> ayetini inzal buyurdu. 

· Hadisi ibn Merduyeh ve ibn Ebu Hatim rivayet etmi§lerdir. 
Muhammed ibn ishak diyor : Bize Muhammed ibn Ebu Muham

med'in ... ibn Abbas'dan naklettigine 'gore o, §6yle dedi.: Ebubekir es
Siddik (r.a.) Beytii'l-Midras'a girdi ve orada yahudi alim ve haham
larmdan Finhas isimli bir adamm etrafma toplanmi§ yahudileri gor
dii. Finhas'm yanmda bir adam daha vard1 ki, onun da ad1 E§ya idi. 
Ebubekir : Yazik sana ey Finhas, Allah'tan kork ve miisliiman oL Val
lahi sen de bilirsin ki Muhammed Allah'm Raswiidiir ve size Allah 
katmdan hakk1 get.irmi§tir, onu yammzda bulunan Tevrat ve incil'de 
yaz11I olarak bulmaktasm1z, dedi. 

Finhas : Vallahi ey Ebubekir, biz Allah'a muhtag degiliz, ama o . 
bize muhtaghr. Ama onun bize yalvard1g1 gibi biz ona yalvarm1yoruz. 
Biz ondan miistagniyiz. Eger o, bizden zengin olsayd1 dostunuzun -zan
nettigi gibi bizden bore; istemezdi. 0 size faizi yasakhyor ama bize ve
riyor. $ayet zengin olsayd1 bize faizi vermezdi, dedi. 

· Ebubekir ofkelendi, §iddetli bir §ekilde Finhas'm yiiziine vurdu ve 
§oyle dedi : Nefsim yed-i kudretinde olan (Allah'a) yemin ederim ki, 
eger aram1zda anla§ma olamasayd1 boynunu vururdum ey Allah'm 
dii§mam. Eger dogru iseniz giiciiniiz yettigince bizi yalanlaym, baka
llm. 

Finhas Raswullah (s.a.) a giderek; arkada§m bana ne yapti gor
diin mii? dedi. Rasulullah (s.a.) Ebubekir'e sordu; bunu yapmana se
bep nedir? Ebubekir §oyle dedi : Ey Allah'm Rasulii, bu Allah dii§mam 
biiyiik bir soz etti; zannediyor ki, Allah fakirdir ve onlar Allah'tan zen
gindirler. Boyle deyince soylediginden dolay1 Allah i~in ofkelendim ve 
yiiziine vurdum. Finhas bunu inkar ederek; boyle soylemedim, dedi ve 
Allah da Finhas'1 req, Ebubekir'i de t~sdik . makammda olmak iizre : 
<(Gerc;ekten Allah fakirdir bizler zenginiz, diyenlerin lafm1 Allah i§it
mi§ti .. ,)) ayetini indirdi. 

Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
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Allah Teala'mn: «Dediklerini yazacag1z ... » sozi.i bir tehdidtir onun 
ic;indir ki: ((HakslZ yere peygamberlerini oldi.irdi.iklerini.. .» kavli ile 
birlikte getirmi§tir. Bunun anlam1 §Udur : Onlarm Allah hakkmdruki 
sozleri budur. Allah'm peygamberlerine yaptlklan da budur. Allah bun
lara kar§l onlan, en koti.i ceza ile cezaland1racaktlr. Bunun ic;in buyu
rur ki: «Ve: tadm o yangm azabm1, diyecegiz. Bu, yapt1gm1zm kaql
llgidir. Allah kullarma asia zulmedici degildir.» Bu sozler onlan azarla
ma, tahkir ve ki.ic;i.iltme maksad1yla soylenecektir. 

Allah Teala devamla buyuruyor ki: «Dogrusu ate§in yiyecegi bir 
kurban. getirmedikc;e hie; bir peygambere inanmamamz ic;in Allah bize 
and verdi diyenlere ... >> 

Allah Teala, i.immetinden birisi tasaddukta bulunup ta sadakasi
nm kabuli.ine dair gokten bir ate§in inerek sadakasm1 yemesi mucize
sini gosterinceye kadar, hie; bir peygambere inanmamalarma dair Al
lah'm kendilerine and verdigini zannedenlere red makammda olmak 
i.izere boyle buyurmu§tur. 

Bunu ibn Abbas, Hasan ve ba§kalan zikretmektedirler. 
Allah Teala devamla buyuruyor : Benden once nice peygamberler 

size apac;1k delillerle, hi.iccet ve burhanlarla ve dediginiz §eylerle, kabul 
edilen kurbanlan yiyen bir ate§le geldi. Dogru soyli.iyorsamz, hakka 
tabi olup peygamberlere boyun egiyorsamz, nic;in onlar1 yalanlama, mU:
halefet ve inadla§ma ile kar§1lay1p onlarl oldi.irdi.ini.iz? de. 

Allah Teala sonra da peygamberi (s.a.) teselli ederek §Oyle buyu
ruyor : «Seni yalanlad1larsa, senden once a<;Ik mucizeler, sahifeler ve 
nurlu kitabi getirenler 'de yalanlanmi§tl. >> Ey Rasuli.im, onlann seni ya
lanlamasi seni i.izmesin. Senin ic;in senden onceki peygamberlerin ta'
kib ettikleri bir yol, adet vard1r, onlar da kesin biirhanlar ve hi.iccetler
den ibaret apa<;Ik deliller, gokten alml§ olduklan kitaplar, Rasullere 
indirilen sahifeler, apac;1k ve nurlu kitah getirmi§ olmalarma ragmen 
yalanlanmi§lardi. 
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185 Her can:1 oliimii tadacaktrr. K1yamet giinii 
ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. 0 vakit kim ate!=}ten 
uzakla~tm.hr, cennete sokulursa; artlk o kurtulmu~tur:. Za
ten diinya hayat1 aldat1c1 gec;imlikten b~ka bir ~ey de
gildir. 

186 - . And olsun ki; mallann1z ve canlann1z konu
sunda deneneceksiniz. Sizden once kendilerine kitab veri
lenlerden ve Allah' a ~irk ko~anlardan birc;ok incitici ~eyler 
i~iteceksiniz. Eger sabreder ve sakinirsaniz i~te bu, azme 
deger i~lerdendir. 

Allah Teala; 

«Yeryuzunde bulunan her §ey fanidir. Ancak azamet ve ikram sa
hibi Rabbmm zati baki kalacak.» (Rahman, 26- 27) ayetinde oldugu 
gibi, butun yaratlklan i~ine alacak §ekilde haber vererek; <tHer canll 
olumu tadacaktlr» buyuruyor. Diri olup Olmeyecek olan yegane Allah'-. 
t1r. insanlar ve cinler olecektir. Melekler ve Ar§'I ta§Iyanlar da (Harne-. 
let'UI-Aq) da boyledir. Devamllllk ve beka ile Vahid, Ehad, Kahhar 
olan yegane O'dur ilk oldugu gibi son da 0, olacakt1r. 

Bu ayette butiin insanlara bir ta'ziye ve teselli vardir: Yeryuzun
de hi~ kirnse kalmay1p olecektir. Siire bitip de Allah'm, Adem'in sUI
bunden varhgm1 bikdir buyurdugu nutfe ve toprak bitince Allah kiya
meti koparacak, yaratlklan amelleriyle cezalandiracak; buyuk olsun 
kuc;uk olsun, az olsun ~ok olsun, hie; kirnseye zerre miktarmca dahi zul
metmeyecek. Bunun ic;in §Oyle buyuruyor: «K1yamet gunu ecirleriniz 
size eksiksiz verilecektir.» 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize babam ... Ali ibn Ebu Talib'den nak
letti ki, o, §oyle dedi: Rasulullah (s.a.) vefat edip te ta'ziye ic;in gelin
diginde, onlara birisi geldi. Geldigini hissediyor, fakat kendisini gormii
yorlardL ~oyle konu§tu: Selam size ey ehl el-Beyt, Allah'm rahmeti ve 
bereketleri size olsun. Her canh olUmii tadacaktlr, k1yamet gunu ecir
leriniz size eksiksiz verilecektir. Muhakkak ki Allah, katmda her mu
sibete sab1r, her yok olana (helak olana) bir hale!, her kac;ana bir te
lafi vard1r. Ancak Allah'a guvenin ve O'ria donun. Gerc;ek musibete ug
rayan; sevabtan mahrum kalandir. Selam size, Allah'm rahmeti ve 
bereketleri uzerinize olsun. Cafer ibn Muhammed diyor ki : Babam bana 
Ali ibn Ebu Talib'in §6yle dedigini haber verdi: Biliyor musunuz bu 
kimdir? Bu hlz1r (s.a.) d1r. 

Allah Te~la buyuruyor: <tO vakit kim ate§ten uzakla§tmllr, cen
nete sokulursa artlk o, kurtulmu§tUr.» 
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ibn Ebu Hatim diyor: Bize babam ... Ebu Htireyre (r.a.) den riva
yet etti ki, o §6yle dedi : Rasululah (s.a.) buyurdular: Cennetteki bir 
kamc;1 yeri dtinyadan ve di.inyada olan §eylerden daha hayirhdir. Diler
seniz «0 vakit kim ate§ten uzakla§tmhr, cennete sokulursa artik o, 
kurtUllllU§tUr» ayetini okuyun. 

Hadis, Buhari ve Mtislim'de buradaki fazlahk olmakstzm ba§ka bir 
§ekliyle mevcuttur. Keza bu ziyadesi olmaks1zm hadisi Ebu Hatim, ibn 
Hibban sahih'lerinde, Hakim Mtistedrek'inde Muhammed ibn Amr ta
riklyla rivayet etmi§lerdir. 

Hadisi ibn Merduyeh de ba§ka bir §ekilde rivayet eder ki; Muham
med ibn Ahmed ibn ibrahim ... Sehl ibn Sa'd'm §6yle dedigini rivayet 
etti. Rasulullah (s.a.) buyurdular ki: Sizin cennetteki bir kamc;1 yeriniz, 
dtinyadan ve dtinyadakilerden hayirlldir. Ravi §6yle der : Ra.sulullah 
(s.a.) «0 vakit kim ate§ten uzakla§tmhp cennete sokulursa artlk o, 
kurtulmu§tur:» ayetini okudular. 

~imdi gorecegimiz imam Ahmed'in Veki' kanallyla . .. Abdullah ibn 
Amr ibn el-As'dan rivayet ettigi hadis daha once; «Ve herhalde mtislu
man olarak can verin.» (Al-i imran, 102) ayetinde gec;mi§ti. Buna gore; 
Rasulullah (s.a.) buyurdular: Kim cehennemden uzakla§tmlmak ve 
cennete girmek isterse, oltim kendisini yakaladigmda Allah'a ve ahiret 
gtiniine iman eder halde olsun. insanlara, kendisine yapllmas1m iste-
digi §ekilde muamele etsin. / 

<<Zaten diinya hayatl aldatiCl gec;imlikten ba§ka bir §ey degildir.» 
ayeti ise; «Fakat siz, diinya hayatlm tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret 
daha hay1rh ve daha bakidir.» (A'la, 16 - 1 7) «Size verilen herhangi 
bir §ey, dtinya hayatimn bir gec;imligi ve stisi.idtir. Allah katmda olan ise 
daha hay1rh ve daha devamlldlr.» (Kasas, 60) ayetlerinde oldugu gibi, 
dtinyamn degerini ktic;iiltmek, durumunu tahkir etmek ic;indir. Dtinya 
degersizdir, fanidir, gec;icidir, azd1r ve yok olucudur. 

Bir hadis-i §erif'te §6yle denir: Allah'a andolsun ki ahirete gore, 
diinyanm durumu, birinizin denize parmagm1 dald1rmas1 gibidir. Bak
sm bakahm, parmag1 ona denizden ne getiriyor? 

Katade «Zaten dtinya hayati aldat1c1 gec;imlikten ba§ka bir §ey 
degildir.» ayeti hakkmda §6yle der : 0 bir gec;imliktir, terk edilecek bir 
gec;imliktir. Kendisinden ba§ka ilah olmayan Alla'h'a yemin ederim 
ki, sahiplerini terkedeyazd1 (mutlaka terkedecektir) . 0 halde bu gec;im
likten gtictintiz yettigince Allah'a itaat ic;in yararlammz. Kuvvet ancak 
Allah'mdtr. · 

<cAndolsun ki mallanmz ve canlarimz konusunda deneneceksiniz.» 
ayeti, Allah TeaJa'nm; C<Andolsun !ki sizi; biraz korku, biraz ac;hk, biraz 
da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiklikle imtihan ede
cegiz, sabredenleri miijdele. Ki, onlara bir musibet geldigi zaman : Biz 
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Allah ic;iniz ve yine O'na donecegiz, derler.)> (Bakara, 155 -156) ayeti 
gibidir. 

Her mii'min mutlaka, nefsi, c;ocugu ve ailesi ile denenecektir. Mii'
min dininin kuvveti ile de denenecektir; §ayet dininde kuvvetli ise im-
tiham artinlacaktlr. · 

«Sizden once kendilerin~ kitab verilenlerden ve Allah'a §irk ko§an
lardan birc;ok incitici §eyler i§iteceksiniz.n 

Allah Teala; mii'minlerin Bedir harbinden once, Medine'ye geldik
lerinde, ehl-i kitab ve mii§riklerden gormii§ olduiklan eziyetlere kar§l 
onlan teselli ic;in boyle buyurmaktad1r. Allah Teala, Allah kendilerini 
geni§lige 91karmcaya kadar onlara sabn, miisamahay1 ve affetmeyi 
emrederek: <rEger sabreder ve sakm1rsamz i§te bu, azme deger i§ler
dendir.>> buyurmaktadlr. 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize babam ... Usame Tim Zeyd'den haber 
verip §oyle dedi: Rasulullah (s.a.) ve ashab1 Allah'm kendilerine em
rettigi iizere mii§rikleri ve ehl-i kitab'l bagi§lar, eziyetlere sabrederler
di. Allah Teala: <<Sizden once kendilerine kitab verilenlerden ve Al
lah'a §irk ko§anlardan birc;ok incitici §eyler i§iteceks1niz.n buyurdu. 
Ra.vi der ki; Rasulullah (s.a.) 'kendisine bu konuda izin verilinceye 
kadar Allah'm emrettigi gibi bagi§laytci idi. 

Hadisi ibn Ebu Hatim bu §ekilde, muhtasar olarak rivayet etmi§tir. 
Buhari ise bu ayetin tefsirinde hadis-i §erif'i uzun bir §ekilde §oyle 

zikretmektedir: Bize Ebu'l-Yemman ... Usame ibn Zeyd'den naklede
rek haber verdi ki, Rasulullah (s.a.) Bedir harbinden once Sa'd ibn 
Ubade'yi, Haris Ibn el-Hazrec kabilesi ic;inde ziyarete gitmek iizere, bir 
merkebe bindi. Uzerinde fedek kadifesinden bir elbise vard1. Zeyd oglu 
Usame'yi arkasma ald1. Usame diyor: Abdullah ibn Ubeyy 
miisliiman olmadan once ' idi. Mecliste miisliimanlar mii§rikler, 
puta tapanlar, yahudiler vard1. Abdullah ibn Revaha da o mecliste bu
lunuyordu. Hayvanm (:1kard1g1 toz meclisi kapaymca Abdullah ibn 
Ubeyy burnunu elbisesiyle orterek; bizi tozutma dedi. Rasulullah (s.a.) 

~ 

selam verdi, sonra durdu, indi ve onlan Allah'a c;ag1rd1. Onlara Kur'an 
okudu. Abdullah ibn Ubeyy; ey adam, soyledigin §ey giizel degildir; 
eger dogru ise bize meclisimizde onunla eziyet etme. Binitine don, onu 
sana gelene anlat, dedi. Abdullah ibn Revaha: Evet ey Allah'm Rasulii, 
meclisimizde bizi onunla (ba§ba§a) b1rak. Biz oylesini seviyoruz, dedi. 
Miisliimanlar, mii§rikler ve yahudiler birbirlerine ag1r konu§maya ba§
lachlar, o kadar ki neredeyse birbirlerinin iizerine ablacaklardl. Rasu
lullah (s.a.) onlan yatl§tlrmaya ~ah§Iyordu, nihayet sustular. Sonra 
Rasillullah (s.a.) binitine bindi, yiiriidii ve Sa'd ibn Ubade'nin yamna 
girdi. Rasulullah (s.a.) Sa'd ibn Ubade'ye; ey Sa'd Ebu Hubab'm - Ab
dullah ibn Ubeyy'i kasdediyor- §6yle §6yle dedigini duymadm m1, 
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buyurdular. Sa'd; ey Allah'm Rasulii onu bagt§la. Sana ~itab1 indiren 
Allah'a yemin olsun ki, Allah sana hakk1 gonderdi, bu §ehrin halkt da 
onu ba§kan yapmak iizere anla§tl. Allah Teala sana verdigi hak ile bunu 
kabul etmediginde o bununla bogulacaktlr. i§te sana yaptigm1 gordii
gun §ey budur, dedi. 

Rasulullah (s.a.) da onu 'bag1§lad1. Raswullah (s.a.) ve ashab1 Al
lah'm kendilerine emrettigi gibi mii§ri!kleri ve ehl-i kitab'l bagt§larlar 
ve kendilerine yaptlan eziyete sabrederlerdi. Allah Teala da : «Sizden 
once kendilerine kitab verilenlerden ve Allah'a §irk ko§anlardan bir~ok 
incitici §eyler i§iteceksiniz ... » buyurdu. Allah Teala ba§ka bir ayet-i ke
rime'de de §oyle b~yurur: ccKitab ehlinin ~ogu, hak kendilerine apa~1k 
belli olduktan sonra; i~lerindeki ~ekememezlikten otiirii, sizi imandan 
sonra

4 
kiifre dondiirmek isterler. Allah'm a~Iklaytcl emri gelene kadar 

onlar1 affedin, ge~in.» (Bakara, 109) 

Rasulullah (s.a.) Allah'm emrettigi §ek.i!de, kendisine onlarla mu
harebeye izin verilinceye kadar bagt§lardl. Rasulullah (s.a.) Bedir'de 
harbedince Allah, Kurey§ katirlerinin biiyiiklerini oldiirdii. Bunun iize
rine Abdullah ibn Ubeyy Ibn Selw ve yamndaki mii§rikler; bu ilerle
yen bir i§tir, diyerek Rasulullah'a geldiler ve islam iizere o'na itaat ede
rek miisliiman oldular. 

Kim hak iizere olur, ya da iyilikle emreder veya kotiiliikten men 
ederse mutlaka ona eziyet edilir. 0 kimsenin, Allaih i~in sabtr, Allah'
tan yard1m dileme ve Allah'a donmekten ba§ka ~aresi yoktur. 

- - --- i Z A HI-----

Her Netis Oliimii Tadacakttr 

Bu ayette baz1 mE'.s'eleler vard1r : Birinci mes'ele : Allah Teala'nm 
«her nefis oliimii tadacaktlr.» kavliyle ilgili bir sualdir. f;loyle ki: Allah 
Teala'ya nefis adl verilmektedir. (Kelimesi 1tlak edilmektedir). Nite
kim Allah Teala, bizzat ayet-i kerime'de «Sen benim nefsimde olam 
bilirsin. Ancak ben Senin nefsinde olam bilmem» (Maide, 116) buyura
rak bu ismi vermi§tir. Aynca nefis ve zat aym §eydir. Buna gore, katl 
maddeler de nefi.s ad1 altmda yer allr. f;lu halde biitiin kati maddelerin 
olmesi gerekir. Aynca Hak Tei\.la «Allah'm diledikleri miistesna gokler
de ve yerde bulunanlar baygm dii§tiiler.1> (Ziimer, 68) buyuruyor. Boy
Ieee bu istisnaya dahil olanlann olmemesi gerekir. Kaldt ki, buradaki 
umum lafz1 hepsinin olmesi gerektigini bildirmektedir. Ayrtca cennet 
ve cehennem ehlinin de olmesi gerekir, ~iinkii onlar da nefistirler. 
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Bu sualin cevab1 §ayledir : :Ayette kastedilenler mukellefiyet diya-
rmda ya§ayan miikelleflerdir. ( ... ) · 

Uc;:iincii mes'ele : Filozoflar OliimUn cismani hayat ic;:in gerekli bir 
netice oldugunu iddia etmi§lerdir. ~ayle ki; bedenin hayat1 ancak ta
bii nem ile, tabU 1s1dan meydana gelir. Tabii 1s1 tabii nemin ayn§ma
Slm etkiler. Ve bu durum, siirekli devam eder. Neticede asli nem son 
bulur ve tabii 1s1 saner ve aliim meydana gelir. §u halde alum bu hayat 
ic;:in zorunludur. «Her nefis oliimii tadacakt1r.>> kavli ise nefislerin be
denin oliimiiyle olmedigini gosterir. <;iinkii nefis oliimii tadacaktlr, de- . 
nilmi§tir. Tadan mutlaka tad1 ald1g1 zaman mevcud ve baki olmahdir. 
6yleyse ayetin anlam1 her nefis bectenin olumunu tadacaktlr, olmah
du. Bu da gosteriyor ki; nefis bedenden ayn bir §eydir ve nefis bede
nin oltimiiyle olmez. Aym §ekilde nefis Iafz1 cisimlere has bir Iaf1zd1r. 
Bu iffide gosteriyor ki ; Oliim zarureti cismani hayata has bir ozelliktir. 
Mticerred varllk olan ruhlar is~ olmezler. (Fallreddin Razi, Mefatih el
Gayb, IX, 124 - 125) 

--- oOo ·· --

187 Hani Allah kendilerine kitab verilenlerden; 
onu mutlaka insanlara a<;Iklayacaksmiz, gizlemiyeceksi
niz, di¥e soz almu~t1. Onlar ise bunu arkalanna attllar ve 
az ,bir degere degi~tiler. Satin ald!klan ~ey ne kotiidur! 

188 - Ettikleri ile sevinen ve yapmad1klan ~eylerle 
OVU}meyi sevenlerin azabdan kurtanlacakla~Illl sanma. 
Onlar i<;in pek ac1kh bir azab vard1r. 

189 - Goklerin ve yerin mulkii Allah'mdlr. Allah her 
~eye Kadir' dir. 

Bu ifade; ehl-i kitab'I azarlama ve tehdiddir. 0 ehl-i kitab ki, Al
lah Teal a peygamberlerinin dilinden Muhammed (s.a.) e iman ede-
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ceklerine, insanlar arasmda O'nun ad1m amp yiicelteceklerine ve pey
gamber olarak Allah Tea.la kendisini gi:inderdiginde o'na uyacaklarma 
dair si:iz almi§tl. Onlar ise, bunu gizlediler, basit diinyevi bir haz, al~ak 
ve bo§ bir kar§Illk ile O'nun diinya ve ahirette va'detmi§ old)lgu hayra 
kaf§I ~1ktiiar. Verdikleri si:iz ve biat ne kotii oldu. 

Bu ayette aym zamanda bilginler uyanlmakta ve ehl-i kitab'm 
gittigi yoldan giderek, onlarm ba§larma gelen akibetin kendi ba§larma 
gelmesinden ve bu sebeble insanlarm onlarm yoluna girmesinden sa
kmdinlmaktadir. Alimlere dii§en, sahib olduklan, faydah ve salih amel
Iere · ileten ilmi; etraflarmda bulunanlara bolca vermeleri ve bilgilerini 
saklamamaland1r. 

Miiteaddit tariklerden rivayet edilen bir hadis-i §erif'te RasUlul
lah (s.a.) : 

J( ·. w, ~(;},-·- -Li ~ 8::j '.::G ~ ·. - -,.::_ ·.-
if J . -· . - -- P'- r --r - if rJ; u---

Kim kendisine bildigi (konuda) bir bilgi sorular da onu gizlerse; 
k1yamet giinii ate§ten bir gem ile gemlenir, buyurmu§lardir. 

«Ettikleri ile sevinen ve yapmad1klan &eylerle oviilmeyi sevenlerin 
azabtan kurtanlacaklanm sanma.>> ayet-i kerime'si ile, kendisinde bu
lunmayan §eyleri fazlas1yla varmi§ gibi gi:istermeye ~all§an riyakarlar 
kastedilmektedir. Nitekim Buhari ve Miislim'de rivayet edilen bir ha
dis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) : 

ccKim kendini c;ok (zengin) gostermek gayesiyle yalan iddiada ·bu. 
lunursa, Allah Teala ancak onun azhg1m fazlala§tlnr.>> buyurmu§lar
dir. 

Sahih bir hadis-i §erif'te de §6yle buyurulur: Kendisine verilme
yen bir §ey ile tok ve_ zengin goriinen ki§i yalanm iki elbisesini giyen 
ki§idir (hem E'trafmdakilere hem de Allah'a kar§I yalan soylemi§tir.) 

!mam Ahmed diyor ki: Bize Haccac ... Humeyd ibn Abdurrahman 
ibn Avf'dan rivayet etti ki; Mervan kapiCISl Rafi'e; ey Rafi' ibn Ab
bas'a git ve sor; bizden yaptlg1 ile sevinen ve yapmadigi §eyle i:iviilrneyi 
isteyen her bir ki§i azaba duc;ar alacak ise, bu demektir ki hepimiz 
azablandmlacag1z. Oyle mi? 

ibn Abbas; bundan size ne "? Bu ayet ehl-i kitab hakkmda nazi! 
olmu§tur, diyerek 1cHani Allah kendilerine kitab verilenlerden ... satm 
ald1klan §ey ne ki:itiidiir.>> ayetini, sonra da: ((Ettikleri He sevinen ve 
yapmad1klar1 o$eylerle oviilmeyi sevenlerin azabtan kurtanlacaklannt 
sanma. 11 a yet-i kerime'sini okudu. 

ibn Abbas dedi' ki : Rasulullah (s.a.) onlara bir §ey sordu da; on
lar Rasulullah (s.a.) m sordugunu gizleyerek, onun dl§mda bir §eyi 
haber verdiler ve <;lktllar. Sonra da Hz. Peygamberin sordugunu haber 
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verdiklerine inand1rd1klanm sand1lar. Bununla oviinmek istediler ve 
Rasulullah (s.a.) m sordugunu gizlediklerinden dolaYI da sevindiler. 

Bu hadisin bir benzerini Buhari, Miislim, Tirmizi ve Nesei tefsir.:. 
lerinde, ibn Ebu Hatim, ibn Cerir, ibn Merduyeh ve Hakim miisted
rek'inde rivayet- etmi§lerdir. 

( ...... ... ... __ ____ .... .. ) 
Buhari der ki : Bize Said ibn Ebu Meryem. _. Ebu Said el-Hudri'., 

den rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) m zamamnda Rasulullah (s.a.) 
harbe ~1kbgmda miinaf1klardan bir k1sm1 geride kallr ve Rasulullah 
(s.a.) a muhalefet ederek oturup kalmalanyla sevinirlerdi. Rasulullah 
(s.a.) harpten dondiigiinde, o'na oziir beyan ederek yemin ederler ve 
yapmad1klar1 §eylerle ovillmek isterlerdi. Bunun iizerine; «Ettikleri ile 
sevinen ve yapmad1klan §eylerle oviilmeyi sevenlerin azabdan kurta
nlacaklanm sanma.n ayet-i kerime'si indirildi. 

. ibn Merduyeh tefsirinde Leys ibn Sa'd tariki ile Zeyd ibn Eslem' 
den rivayet eder ki; o §6yle demi§tir : Ebu Said, §6yle cevab verdi : Bu, 
o sebepten degildir; miinafl'klardan bir kiSrni Rasulullah (s.a.) bir 
seriyye gonderdiginde (harp i~in bir grubu gonderdiginde) geride ka
llrlardl. Giden grubun ba§ma bir felaket geldiginde geride kalmalan 
ile sevinirler; Allah'tan bir zafer ve fetih miiyesser olunca da yaptlk
larmdan raz1 olduklarma yemin ederek mii'minlerin kazand1klan za
fer ve fethe sevinmeleri ile oviiniirlerdi. 

Mervan : Bu nerede, o nerede? deyince, Ebu Said : Bu, bunu bili
yor, dedi. Mervan: Oyle rni ey Zeyd? diye sorunca, o: Evet, Ebu Said 
dogru soyledi, diye cevab verdi. Sonra Ebu Said Rafi' ibn Hadic'i kaste
derek: Bu da bunu biliyor. Fakat sana haber verirse zekattaki devele
rini geri alacagmdan korkar, dedi. Mervan'm yanmdan ~1kbklarmda 
Zeyd Ebu Said el-Hudri'ye : Senin i~in yaptlg1m bu §ehadetten dolaYI 
beni ovmeyecek misin? dedi. Ebu Said: Dogru §ehadette bulundun, 
derken Zeyd'de, dogru §ahidlik yapbgmdan dolaYI beni ovmeyecek
misin? diye sordu. 

( ... .. ..... .. ... ... ...... ) 
ibn Merduyeh. _ _ Sabit ibn Kays el-Ansari'den rivayet etti ki; o 

§6yle derni§tir: Ey Allah'm Rasulii, Allah'a yemin ederim ki helak 
olmaktan korkartm. Rasulullah (s.a.) : Ni~in? diye sorunca, o §6yle 
cevab verdi : Allah ki§iyi yapmad1g1 ile oviilmeyi sevmekten men'etti. 
Ben, kendime baktyorum ve goriiyorum ki oviilmeyi seviyorum. Allah 
ise kibri ve kendini begenmeyi yasakladL Ben .guzelligi seviyorum. Al
lah Teala sesimizi senin sesinden daha fazla yiikseltmemizi yasaklad1. 
Benlm ise sesim yiiksektir_ 

Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: 6viilmii§ olarak yR§amak, §e
hid olarak oldurUlmek ve cennete girmeye raz1 olmazm1sm? Sabit ibn 
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Kays buna cevaben : Evet ey Allah'm Rasulii, dedi ve o, oviilmii~ ola
rak ya§adi, Miiseylime el-Kezzab ile yap1lan harpte §ehid edildi. 

( .. .. ..... ... .... ..... ... ) 
Allah Teala. : «Goklerin ve yerin miilkii Allah'md1r. Allah her §eye 

Kadir'dir.» buyuruyor. 0 her §eyin sahibidir. Her §eye giicii yeter ve 
hi~ bir §ey O'nu aciz b1rakamaz. O'ndan korkun .ve O'na kar§I gelmeyin. 
O'nun ofkesinden ve azabmdan sakmm. 0 oyle biiyiiktiir ki, O'ndan 
daha biiyiigii yoktur. Oyle gu~liidiir ki, ondan daha guc;lusii yoktur. 

190 - Goklerin ve yerin yaratlh~mda, g.ece ile gful
duzun birbiri ard1nca gelmesinde; alnl sahipl'eri ic;in elbet
te ayetler vardlr. 

191 - Onlar ki; ayakta, oturarak ve yanlan ustii ya
tarken Allah'1 anarlar, goklerin ve yerifl yaratlh~1n1 du~ii
nurler. Rabb1m1z; Sen bunlar1 bo~una yaratmad1n. Sen 
pak ve _munezzehsin. Bizi o ate~ azabmdan koru. 

192 - Rabbumz; Sen kimi ate~e sokarsan, ~iiphesiz 
onu peri~an edersin. Zalimlerin hie; yardimcllan yoktur. 

193 - Rabb1m1z; dogrusu 'biz; «Rabbmiza inan1n,» 
diye imana c;ag1ran bir davetc;iyi i~ittik ve imana geldik. 
Ey RabblmlZ; gunahia:rrmlZl bagi~la, kuslirlannnzl ort, ca-
lllffilZl da iyilerle birlikte al. · 

194 - Rabblmlz; bize peygamberlerinin vaad ettik
Tersir. C. IV; ·F. 95 
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lerlni ver ve k1yamet giinii rezil etine bizi. Sen, sozi.inden 
asla donmezsin. 

Goklerin ve Yerin Yaratlit~mi 'fefekkiir 

Taberani der ki : Bize Hiiseyin ibn ishak et-Tiisteri... ibn Abbas' 
dan rivayet etti ki o §oyle demi§tir : 

Kurey§liler; yahudilere giderek; Musa size ne getirdi diye sordu~ 
lar. Onlar: Asasm1 ve bakanlar i~in beyaz elini, dediler. Sonra H~risti
yanlara giderek; isa nastldt? diye sordular. Onlar da: Anadan dogma 
korleri ve alaca tenlileri iyile§tirir ve oliileri diriltirdi, diye cevap ver
diler. Sonra Rasulullah (s.a.) a gelerek; Rabbma bizim i~in dua et de, 
Safa dag1m bize altm yapsm, dediler. Rasulullah (s.a.) da Rabbma dua 
edince bu ayet nazi! oldu : «Goklerin ve yerin yaratth§mda, gece ile 
giindiiziin birbiri ardmca gelmesinde aktl sahipleri i~in elbette ayetler· 
vard1r.» Bunlarm iizerinde dii§iinsiinler. 

Bu izah, mii§kil'dir. Qtinkti bu ayet Medine'de nazi! olmu§tUr. Hal
buki Kurey§'in Safa tepesini (dagtm) altm yapmasm1 istemeleri Mek
ke'de olmu§tur. 

Ayetin anlamma gelince; Allah Teala buyurur ki: Goklerin ve ye
rin yaratlh§mda, goklerin ytiksekligi ve geni§liginde, yerin al~akhg1, 
yogunlugu ve zelil olu§unda, onlarda mti§ahede edilen ayet ve delil
lerde, ylldlzlar, seyyareler, sabit yildizlar, denizler, daglar, ~ukurlar, 

aga~lar, bitkiler, ekinler, meyveler, hayvanlar, madenler ve menfaat
ler ... ~e§itli renkler, tatlar, kokular ve ozellikler bulunmasmda gece ile 
gtindtiztin birbiri ardmca gelmesinde uzunluk ve k1sahkta birbirlerin
den ahp-vererek pe§pe§e gelmelerinde : Bazan birinin uzay1p digerinin 
k1salmasmda ·-Bunlann hepsi Aziz ve Hakim olanm takdiri iledir
akll sah.ipleri ir;in elbette ayetler vard1r. Oyle ak1l sahipleri ki, e§yayt 
btittin a~1khgtyla ve ger~ekligiyle bilirler. Allah Teala'mn haklarmda: 
«Goklerde ve yerde nice ayetler vard1r ki, ytizlerini ~evirerek onlar1 
g6riip ge~enler. · Onlarm ~ogu Allah'a iman etmezler, ille de §irk kO§an
lardlr onlar.» (Yusuf, 105- 106) buyurdugu akh ermeyen sag1r ve dil
sizler gibi degildirler. 

Sonra Allah Teala, bu akll sahiplerini nitelemeye ba§llyor : ccOn,,
lar ki ayakta, oturarak ve yanlan iistii yatarken Allah'1 anarlar.)l 

Sahih-i Buharl'de !mran ibn Husayn'dan rivayet edildigine gore, 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardtr : 
· Ayakta namaz k1l, buna giictin yetmezse oturarak, buna da giiciin 
yetmezse yan iistii yatt1gm halde k1l. Yani onlar biitiin durumlarda 
i9leriyle, kalbleriyle ve dilleri ile Allah'm zikrini b1rakmazlar. Goklerin 
ve yerin yaratlli§Ini dti§iiniirler. Onlardaki yarat1cmm buyiikliigiine, 

Al·i 

ibre , 

zikrE 

kil 

bir 1 

tefe 
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'cline, ilmine, hikmetine, ihtiyanna ve rahmetine delalet eden hik
etleri anlarlar. 

~eyh Ebu Siileyman ed-Darani der ki: Evimden ~Ikt1g1mda gozum 
neye takllsa onda Allah'm bana Iutfettigi bir nimetini g6rti.r ve ondan 
ibret ahnm. 

Bunu, ibn Ebu Dti.nya <<Et-Tevekkti.l ve'l-i'tibar)) isimli kitabmda 
zikretmi§tir. 

Rivayete gore; Hasan el-Basri: Bir saat dti.§ti.nmek bir gece namaz 
1lmaktan daha hay1rhdir, demi§tir. 

Fudayl, Hasan'm §6yle dedigini nakleder : Dti.§ti.nme, iyiliklerini 
·e kotti.lti.klerini sana g6steren bir aynad1r. 

Sti.fyan ibn Uyeyne de §6yle demi§tir : Dti.§ti.nmek, kalbine giren 
bir mlrdur. 

~u beyit te bu. husllsu gti.zel anlatlyor· : 
HKi§i, iyi dti§ti.nti.nce; 
ibret vard1r her §eyde. 
Rivayete gore isa (a.s.) §oyle demi§tir: Uyumas1 zikir, susmas1 

tefekkti.r ve bakl§l ibret olan ki§iye ne mutlu. 
Lokman el-Hakim demi§tir ki: Yalmzhgm uzamas1 daha ~ok dti.

~tinme ilham edici, dti.§ti.nmenin uzamas1 da cennet kap1sm1 ~almamn 
bir delilidir. 

Vehb ·ibn Mti.nebbih §6yle der: Ki§inin dti.§ti.nmesi uzaymca anlar, 
anlaymca bilir ve bilen ki&i de mutlaka amel eder. 

Orner ibn Abdiilaziz demi§tir ki : Allah'1 zikretmek gti.zeldir. Al· 
lah'm nimetleri hakkmda dti.§iinmek ise ibadetlerin en iistiiniidiir. 

Mugis el-Esved der ki: Her giin kabirleri ziyaret ediniz; bu, sizi 
dii§iinmeye sevkeder. K1yamet giinii duracagm1z yeri kalblerinizle go
rtinti.z. Cennete ya da cehenneme gidenlere bakm1z. Kalblerinizi ve 
bedenlerinizi cehennemi, cehennem topuzlanm ve cehennemin katla
nm hat1rlamaya ah&tmmz. Mugis soziin burasmda aglar ve sanki ak
hm yitirrni§ gibi yere dii§erek arkada§lan tarafmdan tutulup kaldmhr. 

Abdullah ibn Miibarek anlatlyor : Bir adam kabir ve ~opliigiin ya
nmda duran bir rahibe rastlad1 ve ona seslenerek §6yle. dedi : Ey rahib, 
senin yanmda diinya hazinelerinden ikisi duruyor; onJara bak da ibret 
al; insanlarm hazinesi ve mallarmm hazinesi ... 

Rivayet. edildiihne gore ibn Orner kalbi ile ahidle§mek (sozle§mek) 
istedigi zaman, bir harabeye gider, kap1smda durarak iizti.ntiilti. bir 
sesle seslenir §i:iyle derdi : Nerede senin ahalin? Sonra nefsine doner 
ve; Allah'm dl§mda her §ey helak olucudur, derdi. 

ibN Abbas'tan rivayet edildigine gore, o §oyle demi§tir: Dti.§iinti
lerek k1Iman k1sa iki rek'at namaz, kalbin gafil bulundugu bti.tti.n bir 
gece k1Iman namazdan daha hayirlldir. 
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Hasan §oyle demi§tir: Ey Ademoglu, karmnm ii~te birini yemeye, 
ii~te birini i~meye ay1r. Kalan ii~te ·birini de dii§iinebilmek i~in nefes 
almak iizere b1rak. 

Hakimlerden birisi demi§tir ki ·: Kim ibret almaks1zm diinyaya ba
karsa, bu gafletinin miktannca kalbinin nuru (basireti) gider. 

Bi§r ibn Haris el-Hafi de §oyle demi§tir: §ayet insanlar Allah Tea
la'mn biiyiikliigiinu dii§iinebilselerdi, asia O'na kar§I gelm~zlerdi. 

Hasan, Amir ibn Abdiilkays'm §Oyle dedigini nakleder: Bir, iki; 
u~ degil~ Rasulullah (s.a.) m ashabmm bir ~ogunun §oyle dedikleri:W 
i§ittim: imamn I§Igi, ya da imamn nuru tefekkiirdiir. (Dii§iinmedir.) 

Rivayete gore; isa (a.s.) §5yle demi§tir: Ey gii~iiz Ademoglu, ne
rede olursan ol, Allah'tan kork. Diinyada bir misafir ol. Mescidleri ev 
edin. Gozlerine aglamayi, cesedine sabn ve kalbine dii§iinmeyi ogret. 
Yarmm nzk1 ile gamlanma. (Uziilme, yarmm nzk1m dii§iinerek ken
dini iizme.) 

Rivayete gore; mii'minlerin emiri Orner i-bn Abdiilaziz bir gun ar
kada§larmm arasmda aglad1. Sebebi sorulunca §oyle dedi: Diinyayi, 
onun lezzet ve §ehvetlerini dii§iindiim de ibret ald1m. §ehvetleri bit
mek iizere ve sonunda ac1hg1 onu buland1racak. Eger ibret alacaklar 
i~in bunda bir ibret yoksa bile hatulayanlar i~in nice ogiitler vardir. 

~I . ~-'1 ;.il PI· ~-'1 ~; - - 4.JA .r: ' .. - - ,:r r- -
)a> ~ JS . < .. ~ J .ill ~ 

;..:, L.J ~ .. ;.s..J - ~'i y) 
_:,.e}l ~_,; ~~.; ~ .)l5 ~ ~ y) 
~'.r .Jt. J ~ ~I .r .r.. ..;> ~ 
_:...:JI :-.,.. ....,;k..; .::.. c;:n .r .; J r) 
. )ti.J. ~~l\- ~ - ~i -...r.:- r ..., J ~~ 
. ~--' I~ . :1 .ill ~ ..r:-::- ~ -.J. "..I.>:} 

~I ~\ ~ :.,r-aJ I~ .) ~I 

Dii~iincedir gezisi mii'minin; 
ibrettir zevki mii'minin. 

Yalmz Allah'a hamd ederiz 
Her an uyamk bekleriz. 

Kimileri var ki hep eglenirler, 
Omiir biter de, farkmda degiller. 

Kimileri de oyle bir hayat surer kl; 
Arzulananm da iistiinde, zarif bir ~i~ek gibi. 

§mltiSmda ~e§melerin, 
GOlgesinde aga~lann, 

Al-i 

ya 
rna 
lah 
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Sevincinde bitkilerin, 
Tathhgmda meyvelerin 

Degi§tirir onu ve ailesini, 
Ba§kalanyla zamamn h1zll ak1~1. 

Yalmz Allah'a hamd ederiz, 
Yalmz O'na i'tibar ederiz. 

Bundad1r dogrusu ibret ; 
Akllh i~in, ahrsa eger ibret. 

(B_ K.) 

1509 

Allah Teala zatma, 8Ifatlarma, §eriatma, kaderine ve ayetlerine 
delalet eden yaratlklarmdan ibret almayanlan kmayarak: ((Goklerde 
ve yerde nice ayetler vard1r ki, yiizlerini ~evirerek onlan goriip ge~er
ler. Onlarm 9ogu Allah'a iman etmezler, ille de §irk ko§anlardir onlar.» 
(Yt1suf, 105) buyururken, mii'min kullanm da overek: «Onlar ki ayak
ta, oturarak, ve yanlan iistii yatarken Allah'I anarlar. Goklerin ve yerin 
yaratlll§rm dii§iiniirler. Rabbimiz, Sen bunlan bo§una yaratmadm, bu 
yaratlklanm bo§una degil, kotiiliik yapanlan yaptiklanna kar§lllk ce
zalandnmak ve iyilik yapanlan da iyilikle miikafatlandirmak iizere 
yarattm, derler. Sonra bu kimseler Allah Teala'y1 abesle me§glll ol
maktan ve batll olan1 yaratmaktan tenzih ederek §6yle derler: Al
lah'Im Sen bah! bir §eyi yaratmaktan munezzehsin. · Bizi o ate§ aza
bmdan koru. Ey yaratlklan hak ve adaletle yaratan, noksanllklardan, . 
aytptan ve abesten miinezzeh olan; giiciin ve kuvvetinle bizi ate§in aza
bmdan koru . Bizim ic;in raz1 olacagm amellere bizi muvaffak kil. Bizi 
kendileriyle Nairn cennetlerine erdirecegin ac1kll azabmdan koru. Bizi 
kendisiyle kurtaracagm salih ameller yapmaya muvaffak kil. 

Sonra onlar §6yle diyecekler: Rabb1m1z; Sen kimi ate§e sokarsan 
§tiphesiz onu peri§an edersin. Onu alc;altlr ve k1yamet giinti toplanan 
herkesin oniinde peri§anhgml ayan-beyfm k1larsm. Zalimlerin k1yamet 
gtinti hi9 yardimcilan yoktur. Onlan senden kurtaraca.k hi~ kimse bu-
1unmayacak ve senin dilediginden ka9mmalan da imkan di§l olacaktir. 
Rabb1m1z; dogrusu bizi <•Rabbm1za inamn» diye imana <;ag1ran bir da
vetc;iyi, Rasulullah (s.a.) 1 i§ittik; Rabbm1za iman edin dedi, biz de 
o'nun bu <;agnsma icabet ett.ik, o'na uyduk ve imana geldik. Ey Rabbi
miz; Seniri peygamberine iman edip uydugumuz i<;in gtinahlanrmz1 ba
gi§la. Onlan ort. Camm1z1 da ihsan edenlerle birlikte al. Boylece bizi 
salih kullarma ula§tlr. Rabb1m1z; bize, peygamberinin diliyle vaad et-
tiklerini ver. · 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu'I-Yemman... Enes ibn Malik'den 
rivayet etti ki ; Rasulullah (s.a.) §6yle buyunnul}lardlr: 
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Askalan (~am yakmlannda bir §ehir ki oraya Arus'ti§-~am da 
derler.) iki Arlistan biridir. Allah Teala k1yamct gtinti Askalan'dan he
sabslz yetmi§bin ki§i, Allah Teala'ya gidecek ellibin §ehid diriltecek. ~e
hidlerin saflar1 oradadlr. Kesik ba§lan ellerinde, §ah damarlarmdan 
kan akar oldugu halde; Rabb1m1z, bize peygamberinin vaadettiklerini 
ver ve k1yamet gunii rezil etme bizi. ~tiphesiz Sen; soziinden asla don
mezsin, diyecekler. Allah Teala da : Kullanm dogru soyledi, onlan bey
da nehrinde y1kaym1z, buyuracak. Boylece onlar, ·bu nehirden tertemiz, 
bembeyaz ~1karak cennette diledikleri yerde dola§acaklar, gezecekler
dir. 

Bu hadis, Miisned'in garib hadislerinden sayll1r. Bunu, mevzu (uy
durma) hadis sayanlar da vard1r. 

«K1yamet gtinii (btitiin yaratlklarm huzurunda) rezil etme bizi. 
§iiphesiz Sen; soziinden asia donmezsin. (Senin peygamberlerine haber 
vermi§ oldugun soziin mutlaka ger~ekle§ecektir ki, o da k1yamet giinii 
Senin huzurunda kalklp dikilmektir.) ,, 

Hafiz Ebu Ya'la diyor ki: Bize Haris hm Siirec ... Cabir ibn Abdul
lah' dan rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardlr: 

Actemoglunun k1yamet giinii Allah Teala'nm huzurundaki utanma 
ve peri§anll~ o dereceye ula§Ir ki; kul bir an evvel cehenneme gonde
rilme emrinin verilmesini temenni eder. Bu hadis garibtir. 

Rivayet edildigine gore; Rasulullah (s.a.) Al-i imran suresinden bu 
on ayeti geceleyin teheccU:d namaz1 k1lmak i~in kalktlklarmda okur
lardl. 

Bu konuda Buhari diyor ki: Bize Said ibn Ebu Meryem ... ibn Ab
bas'tan rivayet etti ki; o §6yle demi§tir : 

_.,. ,; ' '' ' :, .. -: , ,. ' , , ~ , ' ... ' ... .... 
:;,_ ~IJ;UI~ J~ llt ~;) f ~\:_ ~\ ~ 'f·J ~~~~~~~lj_,:_;::,~ ~:;? j~~::..; 

~~~·~ JJ~, ~~-q )~lj J.UI ...;)\~:,;.\_; J:·/-i1j~1~'./:J1 J~J ~~ J~ .~IJ~·~~~ ~ 
, _, ,; , , .,. I , 

t _.~ f • I _, ; , • I , .. ~ • 

?l'j:...; c/ ;r :;..~(') J.t; :.~~ J~~;r ~;.() ;~!~J~:~J:...; J.:-i, \:.~=~ r~ 1 
Teyzem Meymune'nin yamnda geceledim; Rasulullah (s.a.) aile

si ile bir saat konu§tuktan sonra, uyudular. Gecenin son iiGte biri ollm
ca kalk1p goge nazar buyurdular ve : ((Goklerln ve yerin yaratlh§mda, 
gece ile gtindiiziin birbiri ardmca gelmesinde ak1l sahipleri i~in elbette 
ayetler vard1r ... n buyurdular. Sonra kalk1p abdest ald1lar ve di§lerini 
misvakladllar. Ve onbir rek'at namaz k1ld1lar. Bilal'in ezan okumas1 
iizerine; iki rek'at daha namaz k1larak t;Iktllar, sonra sabah namazm1 
k1ldlrd1lar. 

Bu hadisin bir benzerini Miislim de rivayet etmi§tir. 
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Buhari degi§ik tariklardan, Malik'den ... o da ibn Abbas'tan riva
yet ediyor ki; ibn Abbas teyzesi olan Rasulullah (~.a.) m hamtm Mey
mune'nin yamnda geceledigini §oyle anlatmi§: 

Ben yastlgm geni§ tarafma yattlm, Rasulullah ve ailesi de uzun 
tarafma yatt1Iar. RasUlullah (s.a.) uyudular. Gece yarlSl olunca -az 
once, ya da az sonra- RasUlullah (s.a.) uykusundan uyanarak yuzun
den uykuyu atmak uzere elleriyle yuzunu ovu§turmaya ba§ladllar. Son
ra Al-i imran suresinin sonlarmdan on ayet okudular. Sonra a.sth bir 
k1rbay1 alarak guzelce abdest aldllar. Sonra namaz k1lmaya kalktllar. 
Ben de kalk1p o'nun yaptlklanm yaparak gidip yamna durdum. Rasu
lullah (s.a.) sag elini ba§ma koydu ve sol kulagm1 ovu§turmaya ba§la
dl. Once iki rek'at, sonra iki rek'at, sonra iki rek'at daha, sonra iki 
rek'at, sonra iki rek'at, sonra iki rek'at ve sonunda da tek rek'at na
maz klld1. Sonra da muezzin gelinceye kadar yattl. Muezzin gelince 
kalkarak kiSa iki rek'at namaz klld1. Sonra mescide «;1karak sabah na-· 
mazm1 k1lchrd1. 

Cemaatm diger mensublan da hadisi muhtelif tariklardan bu §e
kilde tahric etmi§lerdir. Miislim ve Ebu Davud da degi§ik §ekillerde bu 
hadisi rivayet etmi§tir. 

( ........................ ) 
ibn Merduyeh As1m ibn Behdele'den rivayet ediyor: .. .ibn Ab

bas'm rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) bir gece, gece ilerledikten son
ra \!Ikarak goge bakmi§ ve; 11Goklerin ve yerin yaratlh§mda, gece ile 
gunduzun birbiri ardmca gelmesinde ak1l sahipleri i\!in elbette ayet
ler vard1r ... » ayet-i kerime'sinden ba§layarak surenin sonuna kadar 
okuduktan sonra: Allah'1m, kalbimde bir nur, kulag1mda bir nur, go
zumde bir nur, sag1mdan, solumdan, ontimden, arkamdan, iistumden 
ve altlmdan bir nur k1l. K1yamet gunu benim nurumu buytilt, buyur
dular. 

Bu dua baz1 sahih tariklerle Kureyb'in rivayetiyle ibn Abbas'tan 
sabittir. 

Sonra ibn Merduyeh ve ibn Ebu Hatim, Ca'fer ibn Ebu Mugire ta- · 
rik1 ile ibn Abbas'tan rivayet ettiler ki; Kurey§liler yahudilere gelerek : 
Mfu;a size hangi mucizeleri getirdi? diye sordular. Onlar da : Asasm1 ve 
bakanlara beyaz elini, diye cevab verdiler. H1ristiyanlara gelerek : Si
zin aramzda isa naslld1? diye sordular. Onlar da : Anadan dogma koru 
ve alaca hastallgma. yakalanmi§ olam iyile§tirir, oltileri diriltirdi, diye 
cevab verdiler. Bundan sonra Rasulullah (s.a.) a gelen Kurey§liler: 
Rabbma ·dua et de Safa tepesini bizim i«;in altui yapsm, dediler. Rasu
lullah (s.a.) m Rabbma dua etmesi iizerine: 11Goklerin ve yerin ya
ratlh§mda, gece ile gunduzun birbiri ardmca gelmesinde ak1l sahipleri 
i«;in elbette ,ayetler vardir.» ayet-i kerime'si nazi! oldu. Rasulullah (s. 
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a.) : Bunlan dti§tintin, ·buyurdular. ibn Merduyeh'in lafz1 bu §ekildedir .. 
Bu hadisin Tabenlni rivayeti bu ayetin ba§mda ge~mi§ti. Buna 

gore bu ayetin mekki olmas1 gerekir. Halbuki me§hur olan gorti§; bu 
ayetin Medine'de nazil oldugudur. Delili ise §U serdettigimiz son ha
distir. 

ibn Merduyeh diyor ki : Bize ismail ibn Ali. .. Ata'dan rivayet etti 
ki, o §6yle demiljtir : , 

Abdullah ibn Orner, Ubeyd ibn Umeyr ve ben Hz. Ai§e'nin yamna 
· gittik. Onunla bizim aram1zda bir perde vard1 . .. Ey Ubeyd, seni bizi 

ziyaret etmekten allkoyan nedir? dedi. 0 da; §airin ((az ziyaret et, ~ok 
sevilirsin)) soziidtir, dedi. ibn Orner : ~izi b1rak ta, Rasulullah (s.a.) 

. dan gormii§ oldugun en garib (en hayret verici) §eyi bize haber ver, 
dedi. 

Hz. Ai§e aglad1 ve; onun her i§i hayret vericiydi. Benim s1ram ol
dugu l:)ir gece bana geldi. Cildi cildime temas etti sonra : Beni b1rak, 
Rabb1ma ibadet edeyim, buyurdu. Ben §6yle dedim : Allah'a yemin 
ederim ki; ben Senin bana yakml1gm1 ~ok severim. Fakat Rabbma 
ibadet etmeni de severim. Kalkt1, su k1rbasm1 alarak abdest ald1. Suyu 
fazla harcamadi. Sonra namaza durdu ve o kadar aglad1 . ki sakall lS

landl. Sonra secdeye vard1 ve yer 1slaruncaya kadar aglad1. . Sonra yan 
iizeri uzamp yine aglad1. Bu Bilal'in kendisine gelerek sabah namazm1 
haber vermesine kadar devam etti. Bilal: Ey Allah'm Rasulti, seni ag
latan nedir? Halbuki Allah Teala senin ge<;mi§ ve gelecek giinahlanm 
bagi§lami§tlr, deyince Rasulullah (s.a.) : Yaz1k sana ey Bilal, ben nas1l 
aglamayay1m; bu gece bana; «G6klerin ve yerin yaratlh§mda, gece ile 
giindiiziin birbiri ardmca gelmesinde akll sahipleri i~in elbette ayetler 
vardlt.l> ayet-i kerime'si nazil oldu, buyurup §6yle ilave etti : Bu ayeti 
okuyup da tizerinde dti§iinmeyen kimseye yaz1klar olsun. 

Bu hadisi daha uzunca Abd ibn Humeyd ... Ata'dan rivayet et
mi§tir. 

Ebu Hatim ve ibn Hibban Sahih'inde bu hadisi imran ibn Mlisa 
kanallyla ... Ata'dan rivayet etmi§lerdir. Ancak Ata burada sadece 
Ubeyd ibn Umeyr ile Hz. A.i§e'nin yamna vardtklanm kaydetmi§tir. 

Bu hadisi £<Kitab'iit-Tefekkiir ·ve'l-i'tibarl) adll eserinde ~ilea' ibn 
E§rec'den rivayet eden Abdullah ibn Muhammed ibn Ebu Dtinya son
ra §byle der : Bana Stifyan es-Sevri'den merfu' olarak Hasan ibn Ab
dtilaziz rivayet etti ki; o §oyle demi§tir: Kim Al-i imn1n suresinin so
nunu okur da tizerinde dii§iinmezse ona yaz1klar olsun ve parmakla
nyla ona kadar saydi. 

Hasan ibn Abr:liilaziz §6yle demi§tir: Bana Ubeyd ibn Saib haber 
vererek !j6yle dedi : Evzai'ye : Bu ayetlerin uzerinde en iyi dii§iinmen 
nedir? diye sordular. 0 : Anlayarak okumakttr, dedi. 
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ibn Ebu Dunya der ki: Bana Kas1m ibn Ha§im ... Abdurrahman -
ibn Silleyman'dan rivayet etti ki; o §oyle demi§tir; Bu ayetler uzerin
de dii§iinmenin ki§iyi hadisteki ((yaz1klar olsun>> hukmunden kurtara
cak en alt derecesini Evzai'den sordum. K1Sa bir sure ba§lm online egdi, 
sonra §oyle dedi: Ki§inin bunlan anlayarak okumas1d1r. 

---- - iZAHI 

islam'da Tefekkiir 

iyi bil ki; bu ayet-i kerime hem Bakara suresinde hem de burada 
zikredilmi§tir: Bakara suresinde «Akleden bir kavim i~in ayetler var
dtr.» cumlesiyle son bulurken, burada «akll sahipleri i~in ayetler var
dlr.>> kavliyle son bulmaktadir. Bakara suresinde bu u~ ~e§it delille 
birlikte diger be§-tane delil daha incelenmi§ ve toplam deliller sekiz ~e
§ide ula§IDI§hr. Burada ise yalmzca §U ii~ delille yetinilmi§tir. Gokler, 
yeryuzu, gece ve gundiiz. Burada u~ sual bulunmaktad1r: 

Birinci sual : Aym laf1zla bir ayetin iki surede tekrarlanmasmm 
ne faydas1 vard1r? 

ikinci sual : Neden burada diger be§ deli! terkedill!li§ de u~ deli
lin tekrarlanmasiyla yetinilmi§tir? 

Ugiincii sual : Neden orada «akleden bir kavim i~in)) denilirken, 
burada (•akil sahipleri i~in>> denilmi§tir. 

Allah; kitabmm s1rlanm en iyi bilendir ya ben derim ki : Basire
tin karas1; goziin karas1 yerine ge~er. Nasi! ki goziin karas1 bir ba
kl§ta iki §eye birlikte uzanamazsa, aksine goz bak1§m1 bir §eye diktigi 
zaman aym anda ba§ka bir §eye bakmas1 imkans1z ise, burada da du-1 
rum aymd1r. insan; akhm akledilir bir §eyi dii:}iinmeye verdigi zaman, 
aym hal ic;inde bir ba§ka akledilir §eye akhm vermesi imkanslzla§lr. 
Buna gore aklm pek c;ok akledilenlere yoneli§ ile me§guliyeti ne kadar 
fazla olursa, ·o akledilen §eyleri ve idnikleri kavramaktan yoksunlugu 
da o derece fazlad1r. Buna gore Allah yolunda yiiriiyenin ilk emirde 
pek c;ok delillere sahip olmas1 gerekir. Goniil; Allah'm ma'rifet nuruy
la aydmlanmca, kalbin o delillerle me§guliyeti; onun i~in bir tevbe gibi 
olur ve Allah'm magfiretine dalmas1m onler. Allah yoltinda yiiriiyen 
salik i§in ba§langicmda delilleri gogaltmakla me§gUl olacaktlr. Kalbin
de aydmllk belirince de art1k delilleri azaltma yoluna koyulacakt1r. Ni
hayet kalbin '1\llah'dan ba§ka §eylerle me§gtlliyetinden dogan karan
llklar zail olunca, Allah'm ma'rifet nurlarmm tecellisi ile o kalb kema
le erer. ( ... ) Sen bu kaideyi bildikten sonra iyi bil ki; Bakara suresin-
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de sekiz ge§it delilden bahsedilirken burada tig ~e§it delilin tekrarlan
masi arif ki§inin, arif olduktan sonra deliller ara§tlrmaYl azaltmasma 
i§aret vard1r. Ancak bOylece · makultin delil ile bilinmesi ger~ekle§mi.§ 
olur. Bu ti~ t.tir delilin tekrarlamp da digerlerinin birakllmasi zikrettigi
miz huslisa dikkatleri gekmek igindir. Sonra Allah Teala burada sema
vi delilleri anlatmi§, yeryiiz.iine ait olan oteki be§ delili terketmi.§tir. 
c;unkii semavi deliller daha kabule §ayan ve gozahcidir. Ondaki hari
kalar daha goktur. Ve kalbin semavi delillerde Allah'm azametine ve 
biiyiikliigiine intikali daha fazlad1r. Sonra Allah Teala, orada ayeti 
«akleden bir kavim i¢in» buyruguyla bitirirken, burada «akil sahibi 
olan kavim igin» diye tamamlamaktadir. Bunun sebebi; aklm bir z~hiri, 
bir de azii olmas1ndand1r. Birincisiyle ak1l, ak1l olur, durumun kema- . 
liyle de oz olur. Bu da bizim zikrettigimiz hususu takviye eden bir se
bebtir. Akhm1za gelen bu oldu. Allah; Kerim, Hakim, Azini olan kela
mmm s1rlanm en iyi bilendir. (Fahreddin Razi, Mefatih ei-Gayb, IX, 
134- 135) 

iyi bil ki; Allah Teala rububiyyet ile alakal1 olarak ulahiyyet, kud
ret ve hikmet delillerini zikrettikten sonra kullukla ilgili delilleri zik
rediyor. Kullugun ge§idi iigtiir: Kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve organ.., 
larla amel. ccOnlar ki AUah'i zikrederlen> kavli, dil ile kulluga i§arettir. 
ccAyakta, oturarak ve yanlan iistii yatarak>> kavli organlarla kulluga 
i§arettir.· ccGoklerin ve yerin yaratili§Im dii§iiniirler.>> kavli ise; kalb, fi-. 
kir ve ruh ile kulluga i§arettir. insan bu ii~iiniin toplammdan meyda
na gelir. Dil zikre dalarsa, organlar §iikre dalarsa, goniil fikre daJarsa, 
kul biittin boliimleriyle kulluga dalmi§ olur. Birinci ayet rububiyyetin 
devamtm gosteriyor. Bu ayet ise kullugun kemalini gosteriyor. Burada
ki tertib ruhlan halktan hakka celbediyor ve kullan ruh aleminden 
magfiret sahibi hiikiimdann katma nakletme konusunda gok giizel bir 
tertibdir. ( ... ) 

iyi bil ki; Allah Teala, kullanm zikir niteligiyle tavsif ettikten ve 
zikrin ancak fikirle kemale erecegini bildirdikten sonra; arkasmdan 
ccgoklerin ve yerin yaratlll§Im dii§iiniirler.>> buyuruyor. Bu konuda baz1 
mes'eleler vard1r : 

Birinci mes'ele : iyi bil ki; Allah Teala insanlan zikre te§vik et
mi"§. Ama konu tefekkiire gelince; Allah'1 tefekkiire te§vik etmemi§tir. 
Aksine goklerin ve yerin ahvalini tefekkiire te§vik etmi§tir. Rasulullah 
(s.a.) da bu ayete uygun olarak; yaratlklan dii§iiniip, yaratam dii§iin
meyin, buyurmu§tur. Bunun sebebi; yaratlklardan yaratana delil ge
tirmenin benzerlik niteliginin anlatllmas1yla miimkiin olmay1p an
ca<k muhalefet niteliginin miimkiin olu§udur. Binaenaleyh biz, duyu-. 
larla kavramlan evrenin hadis olmasm1, onu yaratanm kadim olmasma 
delil getiririz. Bu evrenin kemiyyet, ·keyfiyyet ve §eklinden onun yara-

/ 
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tlCismm kemiyyet, keyfiyyet ve §ekilden uzak olduguna delil getiririz. 
Hz. Peygamberin; nefsini bilen, Rabbm1 bilir, soztintin anlam1ysa; nef
sinin hadis oldugunu bilen, Rabbmm kadim oldugunu bilir, nefsinin 
mtimktin oldugunu bilen, ' Rabbmm vacib oldugunu bilir, nefsinin muh
ta~ oldugunu bilen, Rabbmm ihtiya~s1z oldugunu bilir, demektir. Oy
leyse yarat1klar hakkmdaki tefekktir bu bak1mdan mtimktindi.ir. Ama 
yaratam tefekktir kesinlikle mtimktin degildir. ~u halde O'nun haki
kati, ancak selb (eksik s1fatlan O'ndan uzakla§ti.rma) yoluyla tasav-, 
vur edilebilir. Biz deriz ki; 0 cevher degildir, araz degildir, bile§ik de
gildir, te'lif edilmi§ degildir, ciheti yoktur. Ger~ekte O'nun hususi ha
kikati btittin bu nefiylere aykmd1r. Ama O'nun hususi hakikatini bil
mek, ak1l i~in mtimktin degildir. Akll, bu konuda hayret ve deh§ete dti§
mti§, bocalayan insanlar gibidir. Bunun i~in Hz. Peygamber Allah'! dti
§tinmeyi nehyetmi§, yaratlklanm dti§tinmeyi emretmi§tir. Bu incelige 
binaen Allah Teala bu ayetlerde kendisini zikretmeyi emretmi§tir. Te
fekktire gelince; kendisini dti§tinmeyi emretmemi§, yalmzca yaratlk
lanm dti§tinmeyi emretmi§tir. 

ikinci mes'ele : iyi bil ki; bir §eyin hakikatm1 bilmek mtimktin 
olmazsa, onu ancak eserleri ve fiilleriyle bilmek mtimktin olur. Fiiller 
ne kadar degerli ve usttin olursa, ak1l o fiili yapamn kemali tizerinde 
daha fazla durur. Bunun i~in avamdan birisi Kur'an hakkmda ytiksek 
bir inanca sahip olursa da bu, icmali ve taklidi bir inan~ti;r. Ama ara§
tmci bir tefsir bilgini her ayetteki harika ve s1rlara muttali' olur, ince
likleri gortirse, onun inanc1 ve Kur'an hakkmdaki i'tikad1 daha mti
kemmel olur. Bunu bildikten sonra, biz deriz ki; tevhid delilleri iki 
kis1md1r : Bir k1srm ataki (dl§ dtinya ile ilgili) bir k1smi da enfusi (i~ 

dtinya ile ilgili) delillerdir. ~tiphesiz ki, dl§ dtinya ile ilgili deliller· daha 
onemli ve daha degerlidir. Nitekim Allah Teala ((goklerin ve yerin ya
ratllmasf insanlarm yara:tilmasmdan daha btiytikttir.)) (Gafir, 57) bu
yurmu§tur. Durum boyle olunca bu ayet-i kerime'de de goklerin ve ye
rin yaratlh§ml dti§tinmeyi emretmi§tir. <;unkti goklerin ve yerin deJa..: 
leti daha hayret verici ve delilleri daha btiytikttir. Nasll bunu inkar 
edebiliriz? Bir insan ktic;tik bir agac; yapragma bakacak olsa; Q yaprak
ta ortada bir damarm uzun uzad1ya gittigini gortir. Sonra bu damar 
iki yanda muhtelif kollara aynllr. Ve o kollar da daha ktic;tik ve inc~. 

damarc1klara ooltintir. Nihayet her damardan bir c;ok damarlar ~1kar. 
Neticede goz g6remeyecek kadar incelen damarlar zinciri devam eder. 
i§te bu noktada bilir ki; yaratiCmm o yaprag1 tanziminde, bu §ekilde 
yaratmasmda eri§ilmez bir hikmet ve harika bir s1r vard1r. Allah Teala 
ona g1dasm1 topragm derinliklerinden alina ve 9ekme gticti · vermi§tir. 
Sonra bu g1da, o damarlar vas1tas1yla yapragm her bOltimtine dagi
hrlar. Ve her damar Aziz ve Alim olan Allah'm takdiri ile ald1g1 g1day1 
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her yana ta§Ir. insanoglu bu yapragm yaratlll§ ve meydana getirill§ 
§eklini ogrenmek, geli§tirici ve besleyici gu~lerin o yapraga verili§ini 
ogrenmek istese bundan aciz olur. insan; kendi aklnim, bir ku~uk ya
ratlll§ keyfiyyetini kavramaktan aciz oldugunu ogrenince, o zaman o 
yaprakla gokyuzunu mukayese eder. Gune§leri, aylan ve yildizlanyla 
gokyuzi.inu. Sonra denizleri, daglan, madenleri, bitkileri ve canllla
nyla yeryuzunu kar§Ila§tmr. Ve ohlar ki, bu devasa §eyler kar§Ismda 
o yaprak bir hi~ gibidir. Aklmm bu ku~uk §eyi bilmekten aciz oldugu
nu anlaymca; Allah'm goklerin ve yerin yaratlll§mdaki hikmetinin ha
rikalanm kavramaktan elbette ki aciz olacagm1 anlar. Bu apa~Ik de
lille akllmn eksikligini ve kavrayi§ gucuniin ihata etmekten aciz oldu
_gunu anlaymca; yiice yaratlcmm .yiiceligini i'tirafdan ba§ka yapacag1 

· bir §ey kalmaz. Vasfedenlerin nitelemeleri, bilenlerin bilgisi O'nun yiice
ligini ku§atmaktan acizdir. 0 zaman kabul eder ki; Allah'm yaratt1~ 
her §eyde eri§ilmez bir hikmet, buyiik bir Sir gizlidir. Ve bunu kavra
mak da imkans1zd1r. Bu i'tirat esnasmda; «tesbih ederiz Rabbimiz Seni, 
der .. . >> (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, IX, 135 -138) 

Kamab Tefekkiir 

«Goklerin ve yerin . yaratlh§Inl dii§iiniirler.» ikisinin de yaratlll
§mdan ibret allrlar. Tefekki.ir yaratlklara tahsis edilmi§tir. <;iinkii efen
dimiz (a.s.); yaratlklan dU§iiniin, yaratam dii§iinmeyin, buyurmu§
tur. · Yaratam dii§iinmekten nehyedilmenin sebebi, O'nun mahsU.s ha
kikatmi bilmenin be§er i<;in miimkiin olmayi§Indandir. Oyleyse yara- . 
tamn zatml dti§iinmenin hi<;bir faydasl yoktur. insan ruh ve beden
den miirekkeb oldugu i<;in kulluk da ruh ve bedene gore olmw~tur. Al
lah Teala ((Allah'1 zikredenlen kavliyle bedeni kulluga i§aret etmi§tir. 
Bu kulluk, ancak organlan kullanmakla tamamlamr. «GOklerin ve ye
rin yaratlll§Inl dii§iiniirler ... kavliyle de ruhi ve kalbi kulluga i§aret 
etmi§tir. Ata ibn Ebu Rebah der ki: Abdullah ibn Orner ve Ubeydullah 
ibn Umeyr He Hz. Ai§e'nin yamna girdik ve ona selam verdik. 0 bunlar 
kimdir dediginde Omer'in oglu Ubeydullah dedim. 0 merhaba sana ey 
Omer'in oglu Ubeydullah dedi. Ni~in bizi ziyaret etmezsin? diye sordu. 
Ubeydullah dedi ki; istekle ziyaret et, sevgin artsm. Abdullah ibn Orner 
dedi ki; bunu b1rakm da siz Rasulullah (s.a.) dan gordiigunii:t: en hay" 
ret verici olay1 bize anlatm. Hz. Ai§e §iddetle agladi ve dedi ki; onun her 
davram§l hayret vericidir. Benim s1ram oldugu bir gece yamma girdi 
ve yatag1ma girerek, derisini derime ili§tirdi. Sonra; Ey Ai§e, bana izin 
verir misin ki Rabb1ma ibadet edeyim? dedi. Ben de; Allah'a andolsun 
ki, ben senin O'na daha ~ok yakm olmam ve O'nu arzula)Ilam isterim. 
Sana izin verdim dedim. Bir tas su alar~k abdestini ald1. Sonra k1ya-
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rna durdu ve kiyamdayken aglamaya ba§ladl. Gozya§lan bogriine ka-. 
dar indi. Sonra sag tarafma dayand1 ve sag elini sag yanagmm altma 
koydu ve agladt. Oyleki gozya§lan akarak topraga ula§tl. Bir sure son
ra Bilal geldi ve sabah ezamm okudu. Onu aglarken g6rdii. Ey Allah'm 
Rasulii, Allah senin gelmi§, g~rnl§ giinahlarmi bagi§larm§ken, ni~in 
aglarsm? dedi. 0; ey Bilal, Allah'a §iikreden bir kul olmayaytm m1? dedi. 
Ben neden aglamayay1m. B.u gece bana ccdogrusu goklerin ve yerin ya
ratili§lni ... » ayeti nazi! oldu dedi ve ayeti sonuna kadar okudu. Kim 
onu okuyup da gokler ve yeri dii§iinmezse yaz1klar olsun ona, dedi. 
Hadiste buyurulur ki, bir saatlik tefekkiir altmi§ senelik ib~detten 

daha hayirlldir. Tefekkiiriin ibadete iistiin k1lmmasmm iki §ekli. var
dir : B1rincisi tefekkiir seni Allah'a ula§tmr. ibadet ise Allah'm seva-. 
bma ula§tmr. Allah'a ula'§tiran §ey, Allah'dan ba§kasma ula§tlran §ey
den §iiphesiz ki daha haytrlld1r: ikincisi; tefekkiir kalbin amelidir, itaat 
ise uzuvlarm amelidir. Kalb oteki organlardan daha §erefli oldugu i~in 
onun ameli diger organlann amelinden daha iistiin olmu§tur. (ismail 
Hakk1 Bursevi, RUh el-Beyan, I, 400- 401). 

Biitiin semavat arz devlet ve memleketi, miistakillen Allah'm miil
kiidiir. Bunun idaresinde ancak O'nun emirleri ve O'nun kudreti icra-yJ. 
hiikmeder. Bunlar ic;inde halkm hiikiimler,i hilafma hareket etmek is ... 
teyenler, elbette cezaya mahkum olurlar. O'nun kudretine hic;bir §ey 
kar§I gelemez. Allah'm kudreti payans1zd1r. Herkes O'nun ic;in c;all§
mah ve her vazifeyi bu miilkii idare eden, hiikiimlerine, emirlerine ve 
cari siinnetine uygun olarak ve ancak O'nun narmna yap:ma,lld1r. 

Bunu nasll anlamall? Bu noktada goniilleri hakkm ma'rifetine cezb 
ve tevcih ile tenvir ve ilahi saltanatm tecelli suretini ve esranm Allah 
Teala'mn kudret ve hikmetinin kemali ile sun'u ve miilkiindeki ahkam 
ve tasarruflanm, hilkatin sirr ve gayesini ke§fettirecek olan hakkm 
ayetlerini gosterip biitiin bilgi uswiinii ta'lim ve dinin kemal gayesirti; 
tefhim ic;in buyurulmU§tUr ki; semavat ve arzm yarat1h~mda gece ile 
giindiiziin degi.§mesinde sayiSiz nice ayet ve deliller vard1r ki, biitiin 
kainat miilkiiniin O'na mahsU.S olduguna ve Allah'm e§siz kudretine, 
kibriya ve azametine delalet ederler. Fakat bu ayetler herkes ve her. 
akll i:c;in degil, temiz ve tam ak1l sahipleri ic;indir. Gok ve yer, mekan 
mefhumumin tazammun ettigi biitiin ulviyyat ve siifliyyatiyla hera-, 
ber mekaru varhklardir. Yaratma, bunlann zat ve Sifatlanyla bulun-
duklan tarz ve varllk ·keyfiyyeti uzere icad ve ifnalarm1 ifade eden ha
kiki illiyyet mefhumudur. Gece ile giindiiziin ihtilaf1; zaman, mefhu
munu veren ve harekat ile alakadar olub bu mevcudatm mahlukiyyet
lerini ve inzibatlanm g6steren tevali ve tahavvtilaur. i§te gerc;ek, bil
ginlerin ke§f uslliii; i§bu semavat ve Arz, ·gece ve giindiiz, yaratma ve 
ihtilat ile vak1alar ve mefhumlar iizerindeki tefekkiirdur. 
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Abdullah ibn Orner (r.a.) demi§tir ki: Hz. Ai§e'ye Rasulullah'dan 
gordi.igi.in §eylerin en acaibini bana naber ver, dedim. Bunun i.izerine 
o aglad1 ve uzun bir mi.iddet agladt da, sonra dedi ki; o'nun her i§i 
acaibattan idi, bir gece bana geldi, yorgamrha girdi, hatta cildini cildi
me ili§tirdi, sonra da buyurdu ki; ya Ai§e bu gece Rabb1ma ibadet et
mek ic;in bana izin verir misin? Ben de, ya Rasulullah ben senin yakm
llgml severim, murad1m da severim, me'zunsunuz, dedim. Kalkti, oda
daki su ktrbasma vard1, abdest ald1, suyu c;ok da dbkmedi, sonra elini 
kald1rd1 yine aghyordu. Hatta goz ya§larmm yeri 1slatttgmt gordi.im. 
Mi.iteakiben Bilal geldi. Kendisine sabah namazm1 ilan ediyordu, bak
ti ki aghyor; ya Rasillullah dedi. Allah Teala senin gelmi§ ve gec;mi§ 
gi.inahmt magfiret etmi§ oldugu halde aghyor musun? Ya Bilal bu
yurdu; binaenaleyh ben §i.ikreden bir kul olmayaytm m1? Sonra buyur- · 
du ki : nastl ag-lamayaytm, Allah Teala bu gece §Unu inzal etti. Ra
sulullah bunu soyledi, sonra da vay bunu okuyub da bu babda tefek
ki.ir etmeyene. Diger bir rivayette vay bunu c;eneleri arasmda c;igne
yib de bunda teemmi.il etmeyene, buyurdu. 

· ( ... ... ) Oyle i.ili.i'l-Elbab ki; ayakta iken, otururken, yatarken, yani 
gerek c;ah§ma ve gerek istirahat hallerirtin hepsinde Allah'I zikreder
ler, dillerinden birakmazlar. Bu tic; hal insamn bi.iti.in ahvaline §ainn
dir. Demek ki i.ili.i'l-elbab her ne halde bulunursa bulunsunlar, kalbleri 
zikrullah'dan ba§ka bir §ey il~ huzur zevkini bulamadtgmdan zikrul
lah'dan gaflet etmezler, goni.illeri ilahi murakebeye dalmi§tlr. Burada 
zikirden murad; gerek zat ve gerek Slfat ve fiilleri bak1mmdan zikir
den, keza dil ile zikre mukarin olub olmamaktan daha umumi olarak 
mutlak zikirdir. Abdullah ibn Mes'ud hazretlerinin beyamna gore; bu 
zikirden murM namazd1r ki kudretleri yettik~e ayakta, yoksa oturarak, 
.yoksa yattiklan ·yerde namaz k1lanlar, demektir. Maamafih namaz,' 
zikirler ciimlesinden ma'dud ise de, bi.iti.in zikirler namazdan ibarettir 
denemez. Namazdan daha geneldir. Ulti'l-Elbab'm boyle zikrullaha mi.i
davemet ile tavsifleri dini terbiyede terakki etmi§, Rabbaniyyun ol
duklanm gosterir ki; bu vas1f burada mevzu-u bahs olan tefekki.ir su
retiyle ke§f ve mi.i§ahede edecekleri fenlerin, ilimlerin bir on §arti de
mek olur. Maamafih tertibe delalet etmemek hasebiyle, bunun bir on 
§artl olmaytb tefekkiiriin bir aynlmaz geregi olmas1 da mtimktin gorti
li.ir. Gortilenden goriilmeyeni okuyabilen, evhamm §aibelerinden uzak, 
nefsani alakalarmdan ve karanhk engellerden miitecerrid sat ak1l er
babl olan ve ahvalin hakikatini ahkam ve evsaft teemmi.il eden, etYar-I
mtilk ve esn:'lr-1 melekutti murakabe ederek Melik Hallak Allah Teala'
mn san'atmm ei}Sizliklerini ve kudretinin ayetlerini gorebilen bu Ulti'l
Elbab her ahvalde mahabbetullah ile dolu olarak Allah'1 yactederler. Ve 
semavat ile arzm ak1llan hayrete dti§i.iren keyfiyyet ve yarat1h§ hik-
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metini tefekkure giri§ir, her arzda hakkm emrini anlamak ve _ geregi ' 
tizere amel ederek vazife ifasJna muvaffak .olmak ic;in, ilahi hiikiimler 
ve tasarruflann cereyan edi§ §eklini gO.steren hllkatm s1rr ve nizamim 
telakki ve ke§fe c;all§Irlar. Bu yaratl§tan semavat ve arz mecmuunun 
hem kiil, hem ciiz nokta-i nazanndan,hic; biri haric; kalmaz. Semavat ve ' 
arzm keyfiyyeti, §ekli ve ayam, halk mefhumu da illiyyet te'sirinin 
hakikatini ifade ettigi ic;in; bu tefekkiiriin bagiantis1 e§yanm §ekil ve 
keyfiyyetini tema§a tasvir, tasnif, tahlil ve terkib ile tahdid ettikten 
ve nedenlerin ara§tmlmasi ile hepsini mii§terek olduklan halk mef
h'l1munda kiSaca toplay1p tasnif eyleyerek ciimlesini Halik Teala'mn 
yapma ve yaratmasma bagladiktan sonra, ilahi melekutu mii§ahede ve 
ondan istikbal ve ahirete dogru ilmi ve hikemi sonuc;lanm anlaytp al
mak ve bu suretle vazife hakkmdaki ilahi hiikmii ke§f ve ta'yin ederek 
geregini icra ve gayeye isabet ic;in yine Halik Teala'nm tevfik ve halkl
na dehalet ve iltica etmek ve boyle ahiret sozle§mesi ile ilahi ndvana 
yiiriimektir. Binaenal~yh bu mevzu ve matlubun bizzat ilahi hikmet 
ve Rabbani siyaset ilminin mevzu ve matlubu oldugunda §iiphe olma
makla beraber, bunda gerek hey'et ilmi ve gerek diger kevni ilimler ve 
be§eri fenler mevzulatmm hepsi hirer mukaddime ve tarik olarak dahil 
bulundugunda da §iiphe edilmemelidir. ( ... ) Ancak burada muhtelif 
mevzuat-1 ulumun kas1r olan hudud ve nazariyyelerini ve §irk ve taad
dtid arz eden simalanm at1p hepsinin miiteveccih oldugu tek bir kiilU 
ilme tevecciih vard1r. Bunun ic;in bu mevzu da tefekkiir bilciimle e§.., 
yanm ve be§eri ma'h1matm halk mefhumu altmda tensik, tanzim ve 
evhidiyle Allah Teala'ya istinadmi yakinen idrak eden ve ancak ma

habbetullah ve zikrullah ile mutmain olan ulii'l-Elbab'm §Ii'm oldugu 
ve diger mevzulardaki tefekkiir, e§yadan Allah'a miiteveccih olup ni
hayet Allah' a istinad ile miitenahi olabildigi · halde, bu mevzuda tefek
Kiiriin sonsuza kadar siirekli olacag1 ve bunun Evvel ve Zahir isimle
riyle Allah'dan ba§lay1p nihayet yine Ahir ve Batm isimleriyle Allah'a 
miiteveccih olacag1 anlatllmak istenmi§tir. Demek oluyor ki; bunda 
halkm tecelli sureti ve tarik1 tesbite c;ah§an tasviri ve tahdidi tabii 
'enlere ve astronomi ara§tirmalarma biiyiik bir tergib vard1r. Biitiin 
semavat ve arz Allah'm miilkii oldugu ic;in bu kitab-1 alemden okuna
bilen her hadise, her nizam, Hak Teala'mn ahkam ve tasarruf 11eklini 
kumaktlr. Onu okuyanlar ve muktezas1yla hareltet edenler; her halde 
akkm nimetinden nimetlenir ve faydalamrlar. ·Fakat bunun iki tavn 

·ard1r. Birisi nimetin sahibi alan Halik Teala'dan gaflet ve ona arz-1 
abiiyyetle eda-i §iikrandan ka~m1b zulm ve kufrana sapmakt1r ki bu

nun mahiyyeti ilahi miilk ic;inde e§kiyahk ederek ge~inmege c;ah1?mak 
'dugundan aklbeti felaket ve husrandtr. Ve bu kabll ilimler ve fen
r in nimetlendi'rdiklerinin reisi ibli.s ve §eytanlardir. Digeri, hakiki ni -
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met sahibini 'tamyarak ona §Uur ve iman ile arz-1 tabiiyyet ve inktyad 
ederek eda-i ~ii.krana ~alt§mak ve biitiin harekatmt ilahi miilk i~inde 
ilahi hiikmiin infakma sarfetmektir ki, bunun onderleri de Melaike, En
biya, Slddikin ve l;)iiheda gibi Rabbaniyylindur. Bunlar semaya ~Ikmca 
dii§memek iizere ~Ikarlar. Obiirleri ise dii§iip helak olmak i~in ~Ikmaya 
ugra§Irlar. Yukandan beri tesbit olunagelen bu manalarla bu ayet; hil
kati tefekkiire sevkederken, hem tabii fen ara§tlrmalanm te§vik edi
yor, hem de ara§tlrmada bulunanlara biiyiik bir ders veriyor ki, bu ders 
§U iki noktada hulasa edilebilir: Birincisi: Semavat ve arz mefhumla
rmm ifade ettigi varllk tabakalan i<;inde yekdigerinden baz1 meziyyet
lerle miitemayiz, miiteaddid mevzular etrafmda toplanacak ma'lumat 
ve kaideleri yekdigerinden her noktadan ayn ve tamamen miistakil 
birer yiice ilm telakki etmeyip bu mevzUlarm bir yiice ilim mevzuuna 
miistenid bulundugunu unutmamaktlr. Binaenaleyh ikincisi : Muhtelif 
tabii faktorlerin te'siri altmda mahkum kalmaytp hadiseleri ve hadise
lerin tabiat nizamm1 e§ya namma degil, Halik Teala'nm bir · tek e§siz 
kudreti namma kaydetmek, yani hakiki illetine isnad eylemek liizu
mudur. I§te bu ma'rifet noktasma terakki etmi§ olan iilii'l-Elbab'm 
zikri, fikri Allah'a yiikselmek olur da Allah'I seyr ile ilahi san'atm son
suz e§Sizliklerini semavat ve arzm esrar ve hikmet-i htlkatini tefekkiir 
ederler. (Elmallll M. Hamdi Yaz1r, Hak Dini, Kur'an Dili, II, 1255 - 1260) 

--~oOo----

195 - Nihayet Rablan onlara icahet etti : Birbiriniz
den meydana gelen sizlerden; gerek erkek olsun, gerek 
di~i olsun, c;ah~an1n i~ini bo~a c;Ikarmam. Hicret edenlerin, 
yurtlarmdan ~akanlanlann, benim yolumda i~kenceye, 
hakarete, ziyana, ugrayanlann, muharebe edenlerin ve 
oldiilii'lenlerin suc;lann1 elbette onleyeoegim. Allah katm
dan miikafat olmak iizere; onlan altlanndan nmaklar 
akan cennetlere koyacagnn. Sevl\:b1n en gtizeli, Allah ka
tmda:drr. 
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'( ..... ... .... ... ... ...... ) 
Said ibn Mansur der ki: Bize Siifyan ... Ummii Seleme'den rivayet 

etti ki; o §oyle demi§tir : ~Y Allah'm Rasulii, biz, Allah Teala'nm hicret 
hususunda kadmlan zikrettigini hie; i§itmedik. Bunun iizerine Allah 
Teala: <cNihayet Rablan onlara icabet etti... Allah katmda miikafat 
olmak iizere onlan altlarmdan 1rrnaklar akan cennetlere koyacagim. 
Sevabm en giizeli Allah katmdadir.>> ayet-i kerime'sini inzal buyurd,u
lar. Ansardan Ummii Seleme'nin Medine-i Miinevvere'ye ilk gelen ka-. 
dm oldugunu soylemi§lerdir. 

Hadisi Miistedrek'inde Siifyan ibn Uyeyne'den rivayet eden Ha
kim; Buhari'nin §artlanna gore sahihtir, ancak Buhari ve Miislim ha
disi tahric etmemi§lerdir, demi§tir. 

ibn Ebu Necih'in Miicahid'den, onun da Ummii Seleme'den riva
yetine gore; Ummii Seleme «Nihayet Rablari onlara icabet etti.. .» 
ayetinin son nazil olan ayet oldugunu soylemi§tir. Ancak Kur'an-1 Ke
rim'den en son nazil olan ayet degil de, hicret konusunda en son nazil 
olan ayetin 'bu oldugu kastedilmi§ olabilir. 

Bu hadis ibn Merduyeh tarafmdan da rivayet edilrni§tir. 
Ayetin anlamma gelince : Ak1l sahipleri mii'minler yukarda gec;en

leri Rablarmdan isteyerek dua ettiklerinde; Rablan onlara icabet etti, 
§eklindedir. Nitekim ba§ka bir ayette de §oyle buyurulur: <cKullanm 
sana :Beni sorarsa, §iiphesiz ki Ben c;ok yak1mm. Bana dua edince Ben, 
o dua edenin duasma kar§Illk veririm, oyleyse onlar da Benim davetime 
icabet etsinler, Bana iman etsinler ki; dogru yola ula§rni§ olalar.>' ma-. 
kara, 186) 

<cBirbirinizden meydana gelen sizlerden; gerek erkek olsun, gerek 
di§i olsun, ~ah§amn i§ini bo§a c;Ikarmam.» ayet-i kerime'si Rablarmm 
onlara icabetinin bir ac;tklamastdtr. Yani Rablar1 onlara icabet ederek; 
katmda hic;bir ~all§amn i§ini bo§a c;tkarmayacagmt, erkek olsun, ka
dm olsun her c;all§ana c;all§masl olc;iisiinde kar§Ilik verecegini, tam ola
rak miikatatlandiracagmi, haber vermektedir. 

Hicret edenlerin, §irk iilkesini terkederek iman iilkesine gelen, sev
diklerinden, dostlarmdan, karde§lerinden ve kom§ularmdan aynlan
larm, mii§riklerin eziyet ederek kendilerini · stki§tlrdtgl ve kendilerini 
aralanndan c;tkmaya mecbur ettikleri yurtlarmdan c;Ikanlanlarm, in-. 
sanlara kar§I biricik suc;Iarmm tek ol~n Allah'a iman etmeleri olan, 
Benim yolumda i§kenceye, hakarete ve ziyana ugrayanlarm ... 

Ba§ka ayet-i kerime'lerde Allah Teala bu konuda §Oyle buyurmu§
tur : <<Halbuki onla!-", Rabbmiz olan Allah'a inandigmizdan dolayt sizi 
ve peygamberi yurdunuzdan c;tkanyorlar.n (Miimtahine, 1), «Onlar 
ancak Aziz, Hamid olan Allah'a inandtklari ic;in mii'minlerden intikam 
alrni§lardi.n (Biiruc, 8) 

Tefsir, C, IV. ·· F . 96 
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Allah Teala: «Muharebe edenlerin ve oldiiriilenlerin ... )) buyuru
yor. Allah yolunda sava§Irken yaralampta insanm yiiziiniin kan ye 
topraga bulanmas1, m~karnlann eri iistiiniidiir. Sahih bir hadiste varid 
oldugu iizere, bir adam : Ey Allah'm Rasulii, ben sabrederek, sevab1ru 
Allah'dan bekleyerek, geri donmeksizin devamh ilerlerken Oldiiriiliir
sem Allah Teala benim hatalanmi bagi§lar rm? diye sordu. Allah Ra
sulii: Evet, buyurduktan sonra; nas1l demi§tin? diye sordu. Adam soy
ledigini tekrarlaymca Allah RasUlii: Evet .. bon; haric;. Bunu biraz once 
ba.na Cibril soyledi, buyurdular. 

Bunun ic;indir ki; Allah Teala: ... Suc;lanm elbette ortecegim. Al
lah katmda miikafat olmak iizere onlan altlanndan, aralanndan silt, 
bal, §arab, berrak sular ve bunlann di§mda c;e§itli ic;eceklerden olu§an, 
hic;bir goziin gormedigi, hi~bir kulagm i§itmedigi ve bir insanm hati
rma gelmeyecek 1rmaklar akan cennetlere koyacagu:n. 

Allah Teala: «Allah katmda miikafat olmak iizere ... » buyurmak 
suretiyle miikatatl, sevab1 kendisine izafe ediyor ki, bu da O'nuri biiyiik
liigune delalet eder. Zira biiyiik ve kerim olan \!Ok verir. Nitekim bunun 
bir miitemmimi olmak iizere: Sevabm en giizeli, amel-i salih i§leyen 
ki§iye miikafatm en guzeli, Allah katmdad1r, buyurmaktadir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Dihyem ibn ibrahim ... Hariz ibn Osman'.., 
·dan rivayet eder ki, ~eddad ibn Evs §Oyle dermi§: «Ey insanlar, hiik
munde Allah'1 itham etmeyiniz. Qiinkii 0 bir mii'mine asia zulmetmez. 
Eger sizden birine, sevdigi ve istedigi bir §ey gelirse Allah'a hamdetsin, 
ho§lanmadlgl bir §ey geldiginde de sabredip sevabml Allah'tan bekle
sin. Qiinkii mii.kafatm en giizeli Allah katmdadlr. 

196 - Kufredenlerin diyar diyar dontip dola~malan 
sa:k1n seni aldatmas1n. 

197 - Az bir geQim. Sonra varacalklan yer cehen-· 
I 

nemdir. 0 ne kotii. yatakttr. 
198 - Fakat Rablanndan korkanlar iQini altlanndan 
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1rmak.lar akan cennetler var. Orada temelli kalacaklar. 
Allah taraf1ndan ag1rlanacaklar. Allah katmda olanlar 
kendileri ic;in daha hayrrhdir. 

Rablanndan Korkanlar 

Allah Teala; §U katirlerin nimet, ne§'e ve sevin9 i~inde buluntna
larma bakmaym; az zaman sonra bunlarm hepsi sona erecek ve kotu 
amelleri kaq1hgmda tutuklanacaklar. i9lerinde bulunduklan halde 
onlann kuftirleri artsm diye kendilerine bir muhlet veriyoruz. Onlar
da bulunan §eylerin hepsi «az ,bir ge9imdir. Sonra varacaklan yer ce
hennemdir. 0, ne kotu yataktlr.» buyuruyor. 

Bu ayet-i ~erime; Allah Teala'mn §U ayetleri gibidir : 
«Kiifredenlerden ba§kasi, Allah'm ayetleri uzerinde tarti§maya gir

mez. ~imdilik onlann memlekette gezip dola§masi seni aldatmasm.» 
(Gafir, 4); «De ki: Allah'a kar§l yalan uyduranlar hi9 §Uphesiz felah 
bulmayacaklardlr. Onlara, dunyada bir muddet faydalanma vard1r. So., 
nunda donii§leri bizedir. Biz de kufiirlerinden dolayx kendilerine en 
§iddetli azab1 tattiracaglZ.>> (Yunus, 69 - 70); «Onlan az bir sure ge9in
dirir, sonra da ag1r bir azaba siirukleriz.>> (Lokman, 24); «S~n, §imdilik 
o kafirlere muhlet ver, onH:m .biraz geciktir.» (Tank, 17); «~imdi ken
disine guzel bir vaadde bulundugumuz ve ona kavu§an kimse, dunya 
hayatmda kendisine bir ge9imlik verdigimiz, sonra kxyamet guniinde 
huzurumuza getirilmi§lerden olan kimse gibi midir?» (Kasas, 61) 

Allah Teala kafirlerin dunyadaki hallerini ve cehenneme van§
lanm zikrettikten sonra, §oyle buyuruyor: <<Fakat Rablarmdan korkan
lar i9in altlarmdan 1rmaklar akan cennetler var. Orada temelli kala
caklar. Allah tarafmdan agxrlanacaklard1r. Allah katmda olanlar iyiler 
i9in daha haJirhdlr.» . 

ibn Merduyeh der ki: Bize Ahmed ibn Nasr ... Abdullah ibn Amr 
ibn As'dan rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§lardlr: 

Bunlara Ebrar (iyilik yapanlar) ismi verildi. <;unku onlar hem ba
balanna, hem 90CUklarma iyilik yaparlar. (iyi davramrlar). Senin uze
rinde babanm hakk1 oldugu gibi, c;ocugunun da- hakk1 vardxr. 

( .... ... ................. ) 
Sonra ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Hasan'm §6yle dedi

gini rivayet etti : Ebrar (iyilik yapanlar) kii9iik bir k1rm1Z1 karmcaya· 
bile eziyet etmeyen kimselerdir. 

ibn Ebu Hatim yine der ki: Bize Ahmed ibn Sinan .. . Abdullah 
ibn Mes'ud'un §Oyle dedigini rivayet etti : «Gerek iyilik yapan ve ge
rekse gunahkar olan her n~fis ic;in Olum daha haytrhdlr. ~ayet iyilik 
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yapan bir nefis ise Allah Teala onlar . hakkmda : · «Allah katmda olan
lar onlar i~in daha hayulld1r.>> buyurmu§tur. 

Sevri tariki ile ayru §eyi A'me§'ten rivayet eden Abdurrezzak son
ra: ((Kufredenler kendilerine muhlet verdigimizi sakm kendileri i~in 
hay1rll sanmasmlar. Biz onlara, s1rf giinahlan ~ogalsm diye muhlet ve
riyoruz. Onlar ic;in alc;altlCl bir azab vardlr.n ayetini okumU§tur. 

ibn Cerir der ki: Bana Musenna ... Ebu'd-Derda'dan rivayet etti 
ki, o §6yle dermi§ : Hic;bir mii'min yoktur ki; oliim onun i~in daha ha
Yirll olmasm. Yine hic;bir kafir yoktur ki, oliim onun i~in daha hay1rh 
olmasm. Kim · benim bu sozumii dogrulamazsa bilsin ki; Allah Teala : 
«Allah katmda olanlar onlar ic;in' daha hay1rhd1r.» ve <<Kiifredenler 
kendilerine miihlet. veri§imizi sakm kendileri ic;in haYirll sanmasmlar. 
Biz onlara, s1rf giinahlan c;ogalsm diye miihlet veriyoruz. Onlar . i~in 
al~altlcl bir azab vard1r.n buyurmaktad1r. 

199 - . Ehl-i kitab'dan 6yleleri vardlr ki; Allah'a, size 
indirilen ve kendilerine indirilmi~ olana, Allah'a hu~u· 
duyara.k inanirlar. Allah'In ayetlerini az bir pahaya degi~
mezler. i~te onlann ecirleri Rablan katmdadlr. Allah, ~iip
hesiz hesab1 9abuk gorendir. 

200 - Ey iman edenler, sabredin, sebat gosterin, dii~
mana kar~1 durun ve Allah'tan sakm1n ki, felah bulasm1z. 

Bu ayetlerde Allah Teala ehl-i kitab'dan bir grubu haber vererek 
onlarm gerc;ekten Allah'a, daha onceki kitablara inanmakla birlikte 
Muhammed (s.a.) e de indirilen kitaba iman ettiklerini, Allah'a itaat 
ve O'nun huzurunda zelil bir halde durarak boyun egdiklerini bildiri
yor ve: !<Allah'm ayetlerini az bir pahaya degi§mezler.>J buyuruyor. 
Yani onlar kendilerindeki Muhammed (s.a.) e dair miijdeleri, o'nun 
guzel s1fatlanm, peygamber olarak gonderilecegini ve o'nun iimmeti
nin s1fatlanm gizlemezler. Onlar ehl-i kitab'm en hay1rh ve se~kin
leridir. '!ster yahudi, ister h1ristiyan olsunlar. 
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Nitekim diger ayet-i kerime'lerde de Allah Teala §oyle buyuru

yor: «Kendilerine daha oncede kitab verdiklerimiz de buna inamrlar., 
Onlara Kur'an okundugu zaman derler ki: Ona inandik, dogrusu o 
Rabb1m1zdan gelen ger~ektir. f}iiphesiz biz, daha onceden de miislii
man olmu§ kimseleriz. l§te onlara sabrettiklerinden otiirii ecirleri iki 
defa verilir.» (Kasas, 52- 54), ciKendilerine kitab verdigimiz kimseler 
onu ·hakk1yla til a vet ederler. l§te buna onlar inamrlar.» (Bakara, 121), 
<<Musa'mn kavminden bir topluluk da vard1r ki, (halk1) hak~a ir§ad 
ederler ve onunla hiikmederler.» (A'raf, 159), «Hepsi bir degildir. On
lardan . secdeye vararak geceleri Allah'm ayetlerini okuyup duran bir 
topluluk vard1r.» (Al-i imran, 113), «De ki: ccister ona inamn ister 
inanmaym, muhakkak ki ondan once kendilerine bilgi verilenlere; o 
okundugu zaman, yiizleri iistii secdeye kapamrlar ve derler · ki : Ten
zih ederiz Rabbimizi, Rabb1m1zm va'di §iiphesiz yerine gelmi§ olacak
tlr. Yiizleri iistii kapailarak aglarlar ve bu, onlarm Hu§uunu arttmr.» 
(isra, 107- 109) 

Bu s1fatlar yahudilerde bulunursa da c;ok azd1r. Nitekim Abdul
lah ibn Selam ve benzeri yahudi din adamlanndan iman edenlerde 
bu s1fat bulunmaktaydL Ancak say1lan ona bile ula§mamaktadir. HI
ristiyanlardan hidayete erip de hakka boyun egenler ise daha ~oktur. 
Nitekim Allah Teala bu konuda §oyle buyurii)aktadir : «Andolsun ki, 
insanlardan iman edenlere en §iddetli dii§man olarak yahudileri ve 
Allah'a §irk ko§anlan bulacaksm. Andolsun ki, onlardan iman-eden
lere sevgice en yakm1 da, biz H1ristiyanlanz, diyenleri bulacaksm ... 
Allah da onlan dediklerinden dolay1 altmdan 1rmaklar akan cennet
lerle miikatatlandJrdL Orada temelli kalacaklardir.» (Maide, 82- 85) 

Burada ise §Oyle buyurmaktad1r : «i§te onlarm ecirleri Rablan 
katmdadir.» 

Bir hadis-i §erif'te varid oldugu iizere Cafer Ibn Ebu Talib Mer
yem suresini Habe§ krall Neca§i'nin huzurunda, yanmda patrikler ve 
papazlar oldugu halde okudugunda; hem Neca§i ve hem de yanmda
kiler aglamu~lardl. 0 kadar aglad1lar ki sakallan ISlandL 

Yine Buhari ve Miislim'de bulunan bir hadise gore Neca§i vefat 
ettiginde, Rasulullah (s.a.) bunu ashabma haber vermi§ ve, Habe§is
tan'da bir karde§iniz Olmii§tiir. Haydin onun iizerine namaz k1lm, bu
yurarak sahraya ~1km1§, ashabm1 saf tutturarak cenaze namaz1 kll-
IDU§tlr. . 

ibn Ebu Hatim ve Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh'in Hammad ibn 
Seleme tariki ile .. . Enes ibn Malik'den rivayetine gore; o §oyle de
mi§tir : Neca§i vefat edince Rasulullah (s.a.) : Karde§inize istigfarda 
bulununuz, buyurmU§lardL Bunun iizerine baz1lan; Habe§istan'da Olen 
kafir bir adama istigta.rda bulunmaJI bize emrediyor, deyince : HEhl-i 
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kitab'dan oyleleri vard1r ki; Allah'a, size indirilen ve kendilerine in
dirilmi§ olana Allah'a hu§u' duyarak inamrlar ... >> ayet-i kerime'si na
zi! oldu. 

Bu hadisi Abd ibn Humeyd ve ibn Ebu Hatim b~ka bir tarlktan 
Hammad ibn Seleme'den ... Hasan'dan Rasulullah (s.a.) a ula§an bir 
isnad ile rivayet etmi§lerdir. Sonra ibn Merduyeh bu hadisi degi§ik 
tariklerden ve Humeyd kanallyla . .. Enes ibn Malik'den ge~en hadise 
benzer ~ekilde rivayet etmi§tir. 

ibn Cerir de, Ebu Bekr el-Huzeli tarik1 ile .. . Cabir'den hadisi §U 

§ekilde rivayet eder : Rasulullah (s.a.) Neca§i oldiigii zaman; karde§i
niz Ashame olmii§tiir, buyurarak ~1kt1lar ve cenaze namaz1 gibi namaz 
kllarak dort tekbir getirdiler. Bunun iizerine munaf1klar; Habe§ top
ragmda olen katir bir adam iizerine namaz k1llyor, deyince Allah 
Teala : «Ehl-i kitab'dan oyleleri vard1r ki Allah'a ... inamrlar ... » ayet-i 
kerimesini indirdi. 

Haf1z Ebu Abdullah el-Hakim, Miistedrek'inde rivayet ediyor : 
Bize Merv'de Ebu'l-Abbas es-Seyyari ... Abdullah ibn Ziibeyr'den riva
yet etti ki, o §6yle demi§tir : Neca§i'ye kar§l, onlarm topraklarmdan 
bir dii§man zuhur etti. Muhacirler Neca§i'ye gelerek, onlara kar§I ~lk
mak ve senin yanmda sava§mak istiyoruz. Boylece sen bizim cesare
timizi gormii§ olacaksm ve bize yaptlgma kar§Illk vermi§ olacag1z, de
diler. Neca§i de; l,lay1r, ·Allah'm yard1m1yla bir ilfu; insanlarm yardJmiy
la olan ilac;tan daha hay1rhd1r, dedi. Ravi der ki : Bunun iizerine: 
«Ehl-i kitab'dan oyleleri vard1r ki; Allah'a, size indirilen ve kendile
rine indirilmi§ olana Allah'a hu§u' duyarak inamrlar.» ayet-i kerime'
si nazil oldu. 

Hakim sonra der ki : Bu, isnad1 sahih bir hadistir, ancak Buhari 
ve Miislim tahri~ etmemi§lerdir, der. 

Ebu Davud diyor ki : Bize Muhammed ibn Amr er-Razi... Hz. 
:Ai§e'den rivayet etti ki, o §6yle demi§tir: Neca§i oldiigiinde biz, onun 
kabri iizerinde bir nur goriildiigiinden bahsederdik. 

ibn Ebu Necih Miicahid'in «Ehl-i kitab'dan oyleleri vard1r ki. .. » 
ayet-i kerime'sinden ehl-i kitab'dan miisliimanlarm kastedildigini soy
ledigini nakletmi§tir. 

Abbad ibn Mansur §Oyle diyor : Hasan el-Basri'ye : HEhl-i kitab'
dan oyleleri vard1r ki Allah'a, size indirilen ve kendilerine indirilmi§ 
olana, .Allah'a hU§U' duyarak inamrlar.» ayetini sordum. ~oyle cevap 
verdi: Bunlar, Muhammed (s.a.) den i::inceki ehf-i kitab'd1r. O'na uy
dular ve islam'i tamd1lar. Boylece Allah Teala da kendilerine Muham
med (s.a.) den onceki imanlan ve Muhammed (s.a.) e uymalan sebe
biyle iki ecir' (miikafat) birden verdi. 

Bunu ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
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Buhari ve M'iislim'de Ebu MU.sa'dan rivayet edilen bir hadiste Ra
sulullah (s.a.), Ug s1mf vard1r ki, onlann ecirleri ~ki kere verilir: Bun
lar arasmda birisi de ehl-i kitab'dan olup da hem kendi peygamberi
ne ve hem de bana inanan ad~md1r, buyurmu§tur. 

Allah Teala: ((Allah'm ayetlerini az bir pahaya degi§mezler.» bu
yuruyor ki; onlar kendilerinden rezil ve algak bir grubun yapt1g1 gibi 
sahib olduklan bilgileri gizlemezler, bilakis bilgilerini kar§1llks1z ola
rak bolca dag1tlrlar. i§te bunun igindir ki; Allah Teala: (ci§te onlarm 
ecirleri Rablan katmdad1r. Allah §iiphesiz hesab1 gabuk gorendir.>> bu
yurmu§tur. 

Allah Teala: (tEy iman edenler, sabredin, sebat gosterin, dii§ma
na kaq1 durun ... » buyuruyor. Hasan ·el-Basri der ki : Bu ayet-i ken
me; iman edenlerin Allah'm kendileri igin se·gtigi dinleri -ki bu is
lam'dlr- ugrunda sabretmelerini, miisluman olarak olunceye kadar, 
ister darhkta olsunlar, ister bollukta olsunlar, ister seving iginde ol-· 
sunlar, ister s1kint1 iginde olsunlar dinlerini b1rakmamalanm ve dU§
manlarma kar§l sab1r ve sebat gostermelerini emrediyor. 

Aym gorii§ selef ulemasmdan bir gogu tarafmdan da soylenmi§tir. 
A yet-i kerime'deki ( ~I ,.,.JI ) !<dii§mana kar§l durmak» kelime

sine gelince: Bu, ibadet yerine devam ve sebat etmedir. Bunun namaz
dan sonra namaz1 beklemek oldugu da soylenmi§tir ki, bunu ibn Ab
bas, Sehl ibn Huneyf, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ve ba§kalan 
soylemi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim burada, Miislim ve Nesei'nin Malik ibn Enes'den 
rivayet ettikleri §U hadisi zikretmektedir : Ala ibn Abdurahman ibn 
Ya'kub.,. Ebu Hureyre'den, rivayet eder ki RasUlullah §6yle buyur
mU§tur: 

Allah'm kendisiyle hatalan sildigi ve -dereceleri yukselttigi §eyi 
size haber vereyim mi? Zoi'luklara (hO§lamlmiyan §eylere) ragmen ab
desti guzelce almak, mescidlere giderken ad1mlarm goklugu, bir na
mazdan sonra diger bir namaz1 beklemek. i§te ribat budur, i§te ribat 
budur, i§te ribat budur. 

ibn Merduyeh der ki: Bize Muhammed ibn Ahmed ... Ebu Seleme 
ibn Abdurrahman'dan rivayet etti ki o §6yle demi§tir: Bir gun Ebu 
Hureyre bana gelerek; HEy iman edenler, sabredin, sebat gosterin, dii§
mana kar§I durun .. . n ·ayeti ne hakkmda nazi! olmu§tur? biliyormusun 
ey karde§imin oglu? diye sordu. Ben, hay1r, deyince §6yle devam etti : 
RasUlullah (s.a.) zamanmda onlarm sab u sebat gosterecekleri ve dii§
mana kar§t duracaklart bir harp yoktu. Bu ayeti ancak mescidleri 
i'mar eden, namazlan vakitlerinde kllan, sonra oralarda (mescidlerde) 
Allah'I zikredenler hakkmda nazi! olmu§tur. Onlar hakkmda be§ vakit 
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namaza ccsabredin,)) nefislerinize ve arzulanmza kar§I da ccsab1rh olunn 
ve mescidlerinizde «sebat gostererek durun,)) oralara devam edin. Aley-
hinize olan §eylerde «Allah'dim sakmm ki, felah bulasmiz.)) buyurdu. 

Hakim de Miistedrek'inde Said ibn Mansur tarik1 ile aym hadisi 
Ebu Hi.ireyre'den rivayet etmi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bana Ebu Saib ... Hz. Ali (r.a.) den rivayet etti 
ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardir : Gi.inahlan ve hatalan or~ 
ten §eyi size gostereyim mi? Zorluklara ragmen abdesti gi.izelce almak 
ve namazdan sonra ba§ka bir namaz1 beklemek. i§te ribat budur. 

Yine ibn Cerir diyor ki : Bana Musa ibn Sehl... Cabir ibn Abdul
lah'dan rivayet etti ki, RasUlullah (s.a.) : Allah'm hatalan sildigi ve 
gi.inahlan ortti.igu §eyi size gostereyim mi? buyurdular. Biz : Evet ey 
Allah'm Rasi.ili.i, deyince de : Abdesti yerli yerince almak, mescidlere 
giderken atllan ad1mlarm ~oklugu ve namazdan sonra diger bir na
mazl beklemek. l§te ribat budur, buyurdular. 

ibn /Merduyeh der ki : Bana Mu~ammed ibn Ali ... Ebu Eyyub 
(r.a.) den rivayet etti ki, o §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) bizim kar
§Imizda durup; size Allah'm kendisiyle gi.inahlan sildigi ecirleri bi.iyi.il
tecegi §eyi gostereyim mi? diye sordular. Biz; evet ey Allah'Ip Rasuli.i 
o nedir? dedik. Zorluklara· (ho§lamlmiyan §eyler) ragmen abdesti gi.i
zelce almak, mescidlere dogru atllan ad1mlarm ~oklugu ve namazdan 
sonra diger bir namaz1 beklemek, buyurarak devamla; i§te bu, Allah 
Teala'nm : c<Ey iman edenler, sabredin, sebat gosterin; di.i§mana kar
§1 durun, ve Allah'tan sakmm ki, felah bulasmlz.)) ayetidir. i§te bu 
mescidlerdeki ribattlr, buyurdular. 

Hadis, bu §ekllyle ger~ekten garibtir. 
Abdullah ibn Mi.ibarek der ki. .. Davud ibn Salih rivayet edip dedi 

ki, Bana Ebu Seleme ibn Abdurahman; ey karde§imin oglu, «sabre
din, sebat gosterin, di.i§mana kar§l durun)) ayeti ne hakkmda nazi! 
olmu§tur biliyor musun? diye sordu. Ben, bilmiyorum deyince; ey kar
de§imin oglu, Rasulullah (s.a .) zamamnda di.i§mana kar§l durup bekle
necek bir. harp yoktu. Fakat o, namazdan sonra diger bir namaz1 bek
lemektir, dedi. 

Bu hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. Bu anl~mdaki ibn Merdu
yeh'in rivayeti daha once ge~mi§ti ki, o da Ebu Hi.ireyre'nin sozi.i idi. 
Allah en iyisini bilir. 

Buradaki (cMurabatan dan harpte di.i§mana kar§I durup (nobet 
beklemek,) islam hudutlarmdaki gedikl~ri koruyarak di.i§manlarm 
mi.isliimanlarm memleketlerine girmesine engel olmanm kastedildigi 
de soylenmi§tir kl, buna te§vik z1mmnda hadisler varid olmu§ ve bu
nun sevabmm <;oklugu anlatllml§tlr. 
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Buhari'nin Sahih'inde Sehl ibn Sa'd es-Saidi'den rivayet ettigine 
gore Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§lard.lr : 

l''l:l,.' (;~r: ... ~ ~I I,'_ \ 'j _k~J 
'r."" J - .:;-: .J!> ' ~~ i, - . ' 

Allah yolunda bir gun (cephede) nobet be·klemek dunyadan v~ 
dunyadaki §eylerden daha hay1rhd1r. 

Miislim ... Selman el-Farisi'den rivayet ediyor ki, Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurdu : Bir gun, bir gece nobet tutmak bir ayhk oru~ ve iba
detten daha hay1rlid1r. Eger (o esnada) olUrse yapmakta oldugu ameli 
onun lehine devam eder, nzk1 ona verilir, fettan'dan (§eytandan) da 
emin olur. 

imam Ahmed diyor: Bize ishak ibn ibrahim ... Fudale ibn Ubeyd'
den rivayet etti ki, o Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurduklanm i§it
tim, demi§tir: Her olenin ameli sona erdirilir. Allah yolunda (cephe
de) nobet beklerken olen hari~. Zira onun ameli k1yamet guntine ka
dar artar ve kabir fitnesinden de emin olur. 

Ebu Davud ve Tirmizi de Ebu Hani el-Havlani hadisinden aym 
§ekilde rivayet etmi§ler ve Tirmizi; bu, hasen, sahih bir hadistir, de-
mi§tir. -: 

Hadisi ibn Hibba}.l. da Sahih'inde tahric etmi§tir. 
imam Ahmed ritayet ediyor: Yahya ibn ishak ... Ukbe b. Amir'

den naklediyor ki, o §oyle demi§tir: Rasulullah (sa .. ) m §6yle buyur
dugunu i§ittim. Allal;\ yolunda (du§mana kar§l harpte) nobet bekle
yen ki§i di§mda her pjltinun ameli sona erdirilir. Onun ameli ise Allah 
kendisini yeniden diriltene kadar devam eder. Ve fettan'dan (§eytan) 
da emin olur. 

Haris ibn Muh·1mmed ibn Ebu Usame de hadisi Abdullah ibn Ye
zid'den rivayet et:ni§tir. Ancak onun hadisinde, <<Fettan'dan emin 
olur» k1srn1, yoktu;~. ibn Lehia -seneddeki ravi- hadisin hasen oldu-
gunu belirtir. . 

Ozellikle daha once ge~en §ahidlerde bunu te'yid etmektedir. 
Ebu Abdullah Muhammed ibn Yezid ibn Mace Stinen'inde der 

ki : Bize Yunus ibn Abd'til-A'la ... Ebu Htireyre'den rivayet etti ki; Ra
sUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardlr: Kim Allah yolunda (cephede 
dti§mana kar§l/ ' nobet beklerken oltirse, daha onceden yapageldigi sa
lih amelleri O\mn lehine devam eder ve kendisine nzk1 verilir. Fettan'
dan da emin~ olur ve Allah Teala k1yamet gtinu ·o ki§iyi korkudan emin 
olarak diriU,Ir. 

Aym fladisin diger bir tarik1 §Oyledir : 
imarn Ahmed der ki : Bize Musa . .. Ebu Hureyre'den rivayet etti 

ki; Ras}.ilullah (s.a.) ~oyle buyurrnu§lardlr: Kim dti§rnana kar§I du-
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rurken a!Urse; kabir fitnesinden korunur, buyuk korkudan (k1yametin 
kopmas1) emin olur, cennetten bir ruzgar kendisine nzkm1 estirir, ve 
k1yamete kadar ona murab1t sevab1 yaz1hr. 

imam Ahmed der ki: Bize Ishak ibn fsa ... Ummu Derda'dan ri
vayet etti -ki Ummu Derda hadisi merfu' olarak rivayet etmi§tir~ 
ki, o §ayle demi§tir : Kim musltimanlann sahillerinden birinde u~ gtin 
nobet beklerse; onun i~in bir sene nobet beklemek yerine ge~er. 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer'in, Mds'ab ibn 
Sabit ibn Abdullah ibn Zubeyr'den rivayetine gar~; Hz. Osman (r.a.) 
minberde hutbe okurken §ayle demi§tir : Size Rasulullah (s.a.) dan 
i§itmi§ oldugum bir sazu nakledecegim. Bunu size aktarmama sadece 
size kar§I cimri davranmam engel olabilirdi. Rasulullah (s.a.) m §ay~ 

le buyurdugunu i§ittim : 
Allah yolunda bir gece bek~ilik yapmak (nobet beklemek) gilnduzil 

oru~lu ge~irilen ve gecesi ibadetle ihya edilen bin geceden daha ha-
yrrhdir. · 

Hadisin diger bir tariktan rivayeti §Oyledir : 
Tirmizi der ki: Hasan ibn Ali'nin Hz. sman ibn Affan (r.a.) m 

kolesi Ztihre ibn Ma'bed'den rivayetine gar ; o, Hz. Osman (r.a.) m 
minberde §ayle dedigini i§itmi§ : 'Rasulullah (s. r.. dan duydugum bir 
sozu, sizin yammdan dag1hp (aynhp) gitmeniz) is edi~im i~in giz
lemi§tim. Som:a da bunu size nakletmeyi mun • f gordum. Ki§i ondan 
kendine uygun geleni se~in. Rasululla (s.a.) m §··yle buyurdugunu 

I 
i§ittim: Allah yolunda (harpte) bir gun abe bekleme , bunun di§m-
daki yerlerde ge~irilen bin geceden daha h hd1r. 

Tirmizi hadisin bu §ekliyle hasen ve garib o·r hadis oldugunu soy
ler. Buhari, hadisin senedinde ismi ' ge~en ve Hz. Osman m kalesi Ebu 
Salih'in isminin Burkan, Tirmizi h~rl~ digerleri · IS Haris oldugunu 
saylemi§lerdir. Dogrusunu Allah bilir. 

Hadisi, Leys ibn Sa'd ve Abdullah ibn 'Lehia t ri ile- rivayet eden 
imam Ahmed'in rivayetinde §U fazlahk vard1r : Ki§i diledigi gibi (harp
te) nobet beklesin. Teblig ettim mi? Orada buluna~11ar; evet, dediler. 
Hz. Osman da devamla; Allah'Im §ahid ol, deaL 

Ebu isa Tirmizi der ki : Bize Abdullah ibn bu 0 1er'in ... Muham
med ibn el-Munkedir'den rivayet ettigi:qe gor , o §Oyle demi§tir: Sel
m~n el-Farisi kendisine ait bir karakolda olan ~urah i-bn Si:int'e ug
radi. ~urahbil ve arkada§larma orada durmak ' '"'eklem .. ) zor geliyor
du. Selman; ey ibn Simt, Rasulullah (s.a.) dan i§itt n i:i, o §ayle bu
yurdu: Allah yolunda bir gun nobet beklemek, bir ayhk o '' 1~ ve ibadet
ten daha usttindur - ya da daha hay1rlld1r- Kim 0 Slrada t'lurse kabir 
fitnesinden korunur ve ameli k1yamet giinune kadar kendisi . ~in artar. 

Bu hadisi bu §ekliyle sadece Tirmizi rivayet etmi§ ve ha!iisin ha-
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sen oldugunu soylemi§tir. Baz1 niishalarda ise hadisin muttasll olma..: 
d1g1 ve ibn el-Miinkedir'in Selman el-Farisi'ye yeti§medigi kaydedil
mi§tir. 

Ben derim ki: Anla§1ld1gma gore Muhammed ibn el-Miinkedir ha
disi ~urahbil ibn es-Simt'den duymw~tur. 

Miislim ve Nesei de Mekhul ve Ebu Ubeyde ibn Ukbe tarik1yla ... 
Selman ei-Farisi'den rivayet etmi§tir ki; efendimiz: Bir giin nobet bek
lemek, bir ayllk oruc;: ve ibadetten daha hay1rlld1r. Eger oliirse yapmak
ta oldugu ameli devam eder, nzk1 kendine gonderilir ve fettan (§ey
tan) dan emin olur. 

Miislim'in rivayeti daha once ge~mi§ti. 
ibn Mace der ki: Bize Muhammed ibn ismail ibn Semure'nin ... 

Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayet ettigine gore; Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurdular: Allah yolunda ve sevabm1 Allah'dan bekleyerek miisliiman
lara zarar gelecek yerlerde Ramazan ay1 di§mda bir giin nobet bekle
mek; orucuyla k1yamtyla yuz senelik ibadetten daha ustiindur. Yine 
Allah yolunda ve sevab1m Allah'tan umarak, musliimanlara zarar ge
lebilecek yerlerde Ramazan aymda bir gun nobet beklemek --orucuyla, 
ktyamiyla bin senelik ibadetten- Allah katmda sevabc;:a daha ulu ve 
iistundur. Eger Allah, kendisini ailesine sag salim dondururse bin se
nelik kotiiltigti yaz1lmaz, iyilikleri i.se yaztllr ve nobet bekleme sevab1 
k1yamete kadar artarak devam eder. . 

Bu hadis garib oldugu gibi, bu haliyle miinkerdir. Zira :hadisin 
isnadmdaki Orner ibn Subeyh mtittehemdir. 

ibn Mace der ki : Bize isa ibn Yunus'un Enes ibn Malik'ten riva
yetine gore; o, .Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu i§itmi§: Allah 
yolunda bir gece no bet beklemek, ki§inin ailesi yamridaki bin senelik . 
oruc;: ve ibadetinden daha tisttindtir. Sene 360 giindur, Bir gun ise bin 
sene gibidir: 

Bu da garib bir hadis olup Ebu Ztir'a ve imamlardan bir c;:oklan 
hadisin senedindeki Said ibn Halid'in zay1f oldugunu soylerken, Ukay
li hadisine tabi olunmaz; ibn Hibban onunla delil getirilmez; · Hakim 
de, Enes'den uydurma hadisler rivayet etmi§tir, demi§lerdir. 

ibn Mace der ki : Bize Muhammed ibn Sabbah'm ... Ukbe ibn 
Amir'den rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdular: Allah, 
bek~ilik yapan bekc;:ilere rahmet etsin. 

Hadisin senedinde Orner · ibn Abdiilaziz ile Ukbe ibn Amir arasmda 
kopukluk vard1r. Hadis, munkatl' hadistir. Z~ra Orner ibn Abdi.ilaziz, 
Ukbe ibn Amir'e yeti§memi§tir. Allah en dogrusunu bilir. 

Ebu Davud der ki: Bize Ebu Tevbe'nin .. . Sehl ibn el-Hanzaliyye'
den rivayetine gore; onlar Huneyn gunu Rasulullah (s.a.) ile birlikte 
yats1 vaktine kadar ytirtiyti§e devam etmi§ler ve Rasulullah (s.a.) ile 
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birlikte iken namaz vakti girmi§. Ath bir adam gelerek efendimiz'e; 
ey Allah'm Rasulii, oniiniizden gittim ve falanca daga ~1ktlm. Hevazin 
kabilesinin biitiin kadmlarmm, e§yalan ve koyunlan ile Huneyn'de top
landiklanm gordiim, dedi. RasUlullah (s.a.) giiliimseyerek: Onlar ya
rm in§aallah miisliimanlann ganimeti olacak, 'buyurup, bu gece kim 
bize koruculuk yapar? diye sordular. Enes ibn Ebu Mersed; ben, ey Al
lah'm Rasulii, dedi. Rasulullah (s.a.) m; bir binege bin, emrine uyarak. 

. bir ata hindi ve Allah Rasuliine geldi. Efendimiz ona; en yiiksek ye-. 
rine varmcaya lmdar §U vadi tarafma git. Gece .senin tarafmdan (bize) 
baskm olmasm, buyurdular. Sabah olunca RasulUllah (s.a.) namaz ki
lacagi yere ~1ktl ve iki rek'at na:maz k1ld1ktan sonra; atlm1z1 farkettiniz 
mi? buyurdular. Bir adam; ey Allah'm Rasulii hissetmedik, dedi ve 
(nafile) namaz k1lmaya ba§ladi. Rasulullah (s.a.) namazda iken (o) 
vadiye dogru dondiiler. Nihayet na:maz1 bitirin:ce : Mi.ijdeler olsun size, 
atllmz geldi, buyurdular. Biz vadide aga~larm aralarma · bak1mrken, o 
~1kageldi, Rasulullah (s.a.) m oniinde durdu ve; Allah RasUliiniin bu
lundugu vadinin en yiiksek noktasma kadar gittim. Sabah olunca her 
iki vadinin de tepesine ~1ktlm, oralardan baktlm ve hi~ kimseyi g6re
medim, dedi. Efendimiz : Gece hi~ atmdan indin mi? diye sordu. 0; 
hay1r, sadec:e namaz k1lmak. ve def-i hacet i~in indim, dedi. RasUlullah 
(s.a.) : (Cenneti) kendine vacib k1ldm, artlk bir §ey yapmak senin 
i~in gerekmez, buyurdu. 

Hadisi Nesei de Muhammed ipn Yahya ibn Muhammed ibn Ke
sir'den, o da Ebu Tevbe - -ki Rebi' ibn Nafi'dir- den rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Zeyd ibn el-Habbab .. . Ebu Reyhane'
den rivayet etti ki; o §Oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) ile bir gazvede 
idik. Bir gece yiiksek bir yere gelerek, orada geceledik. Ha va o kadar 
soguktu ki, i~imizden yerde bir ~ukur kazarak oraya giren ve kalkamm 
(soguktan korunmak iizere) iizerine ortenleri gordiim. Ashabmm bu 
halini goren Rasulull~h (s.a.) : Bu gece bizi kim bekleyecek? (kim bize. 
koruculuk- yapacak) Oria dua edecegim ve onun bundan dolay1 iistiin
liigii olacak, buyurdular. Ansardan birisi : Ben, ey Allah'm Rasulii, 
dedi. Efendimiz ona; yakla§, buyurdular. 0 da yakla§b. Sordular; sen 
kimsin? Ansari ismini soyledi. Rasulullah (s.a.) duaya ba§ladi ve o ka
dar ~ok dua buyurdu ki, Ebu Reyhane §oyle anlat1r: Rasulullah (s.a.) m 
ettigi duayi i§itince; ben diger (koruculuk yapacak) ki§iyim, dedim. 
Efendimiz; yalda§, buyurdular. Yakla§bm. Sen kimsin? buyurdular: 
Ben Ebu Reyhane'yim, dedim. Bana da ansariye yapbg1 duadan az ol
mak iizere dua .ettiler ve : Allah korkusundan ya§aran - ya da agla
yan- gozle Allah yolunda uykusuz kalan goz, ate§e (cehenneme) ha-
ram kllmdl, buyurdular. . 
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Tirmizi der ki: Bize Nasr ibn Ali'nin ... ibn Abbas'dan rivayet etti
gine gore; o, Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu i§itmi§: iki goz var 
ki ate§ onlara dokunmaz. Allah ·korkusundan aglayan goz ve Allah yo
lunda koruculuk yaparken geceleyen goz. 

Tirmizi bu hadisin hasen, garib oldugunu soyledikten sonra, bunu 
sadece §uayb ibn Ruzeyk tarik1yla biliyoruz, der ve bu konuda Osman 
ve Ebu Reyhane'nin de hadisinin bulundugunu ilave eder ki, bu daha 
once ge~mi§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Yahya ibn Gaylan ... Muaz ibn Enes'
ten rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: Kim miislii
manlara zarar edebilecek yerde (hudutta) hiikiimdarm verdigi/ iicret 
kar§1hg1 degil de, sevabm1 Allah'tan bekleyerek Allah yolunda koru
culuk yaparsa ate§i iki goziiyle son derecede az bir miktar di§mda gor
meyecektir. Nitekim Allah Teala: «i~inizde ana ugramayacak kimse 
yoktur.1> (Meryem, 71) buyurmu§tur. . · 

Hadisi rivayette imam Ahmed tek kalmi§tlr. 
Buhari'nin Sahih'inde Ebu Hiireyre'den rivayet ettigine gore; Ra

sulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lard1r: 

Dinar, dirhem, giyim-ku§am kullan yak olsun (helak olsun), veri
lirse ho§nud olur, verilmezse k1zar. Yok olsun, tersine di:insiin, diken ba
tmhrsa dikeni ~Ikanlmasii:l. Allah yolunda atmm dizginine sanlan,. 
sa~I-ba§I birbirine kan§an, ayaklan toz-topraga bulanan kula ne mut
lu. Bek~ilik yap1yorsa, (ger~ek) bek~ilikte, geri saflarda bulunacaksa 
arka saflarda olur. Bir meclise girmek i~in izin isterse izin verilmez. Bu 
konuda §efaatte bulunursa §efaatl kabul edilmez. ' 

Bu konuda zikredilmesi miimkiin alan hadisleri buraya kadar zik
retmi§ olduk. Bol bol nimetlerinden dolaJI Jillar ve giinler boyu AI~ 
lah'a hamd ol.Sun. 

ibn Cerir der ki : Bize Musenna . __ Zeyd ibn Eslem'den riv!yet etti 
ki; o §Oyle demi§tir: Ebu Ubeyde (r.a.) Hz. Orner (r.a.) e mektup ya
zarak ana Rfunlarm ~oklugunu ve onlardan ~ekindigi huslislari bil
ditdi. Hz. Orner (r.a.) ona cevab olarak §oyle yazd1: Mii'min kulun ba
~ma bir darllk, bir zorluk ve s1kmt1 geldiginde, Allah bundan sonra bir 
geni§lik ve ferahhk yaratlr. Zorluk, asia iki kolayllgx alt etmeyecektir. 
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Zira Allah Teala kitab'mda : ccEy iman edenler sabredip sebat edin, 
di.i§mana kar§l durun ve Allah'tan sakmm ki felah bulasm1z ... >> bu
yurmu§tur. 

Haflz ibn Asakir ; Abdullah ibn el-Mi.ibarek'in hayat hikayesinde; 
Muhammed ibn ibrahim ibn Ebu Sekine kanahyla §Unu nakleder: 
Abdullah ibn el-Mi.ibarek Tarsus'ta bana §U beytleri yazd1rd1. Oradan 
gitmek i.izereydi. 170 y1lmda onu benimle beraber Fudayl ibn iyad'a 
okudu. Bir rivayete gore de 177 y1lmda okumu§tur : 

Ey, Mekke'de, Medine'de ibadet edenler gorseydiniz eger bizi; 
Anlardm1z o zaman ibadet ile eglendiginizi. 
Ey, yanaklanm boyayanlar gozya§lanyla; 
Boynumuzdur bizim boyanan kanlanm1zla. 
Veya, atlyla bo§ yere eglenip duranlar, 
Atlanmizdir bizim sabah erken yorulanlar. 
Sizin ic;in gi.izel koku sac;an ri.izgard1r. 
Bizim kokumuzsa atlarm nallan ve kalkan tozlard1r. 
Geldi soz bize o yi.ice peygamberimizden; 
Bir soz ki ~ogru, saglam ve yalanlanmayan. 
Hie; birle§ir mi Allah yolundaki atlarm tozuyla 
Alevli ate§in dumam, ki§inin burnunda? 
i§te Allah'm kitab1, haykmyor peygamberimiz de: 
<<Oli.i degildir §ehid asia.>> ve o, yalanlanamaz da. 

(B. K.) 
( ..... ... ............ .... ) 
Mansur ibn el-Mu'temir ... Ebu Hiireyre'den rivayet etti ki; o §6yle 

demi§tir : Bir adam: Ey Allah'm Rasuli.i bana oyle bir arne! ogret ki, 
onunla Allah yolunda miicahede edenlerin sevabma nail olay1m, dedi. 
Allah'm Rasulii : Hi~ durrr..g,dan namaz k1lar, hie; iftar etmeden oruc; 
tutabilir misin? diye sordu. Adam: Ey Allah'm Rasulii ben buna giici.i 
yetmiyecek kadar zay1f11n; dedi. Bunun i.izerine Rasulullah (s.a.) : Nef-
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sim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki; buna gucun yetseydi · 
(de yapsaydm) bile yine de Allah yolunda cihadda bulunanlara erl§e
mezdin. Bilmedin mi ki mucahidin at1, ~enciisi uzerinde olmadan bile 
bir iki ad1m atsa bu yiizden o miicahide iyilikler (sevab1) yaz11Ir, bu
yurdular. 

Allah Teala : Butiin i§lerinizde ve her halde Allah'tan sa~mm, kor
kun ki, dunya ve ahirette felah bulasm1z, buyuruyor. Allah Rasulii de 
Muaz'1 Yemen'e gonderirken: Nerede o1ursan ol, Allah'tan sakm. Ko
tillugun pe§inden onu silecek bir iyilik yap. insanlara (daima) iyi mua
melede bulun, buyurmu§lardl. 

ibn Cerir Taberi der ki: Yunus'un ... Muhammed ibn Ka'b'dan ri
vayetine gore; o, ((Allah'tan sakmm ki, felah bulasmiZ.» ayeti hakkm
da §6yle derdi : Benimle . sizin aramzdaki §eylerde benden sakmm ki, 
yann bana kavu§tugunuzda felaha eresiniz. 

Al-i imran sii.resinin sonu. Hamd ve minnet Allah'ad1r. O'ndan 
kitab ve sunnet iizre olmek dileriz. 

AL-i iMRAN SURESiNiN 

SONU 



NiSA SURESi 

Tefsir, C, IV, -F~ 97 
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Avfi; ibn Abbas'tan rivayetle Nisa suresinin Medine'de nazi! oldu
gunu soylemi§tir. ibn Merduyeh de Abdullah ibn Ztibeyr ve Zeyd ibn 
Sabit'den, Abdullah ibn Lehia tarik1yla .. . ibn Abbas'tan rivayet ediyor 
ki; o §oyle demi~tir: Nisa suresi nazil olunca Allah Rasulii : Artlk, bun
dan boyle hapis yok, buyurdular. 

Hakim, Mtistedrek'inde der ki : Bize Ebu'l-Abbas Muhammed ibn 
Ya'kub'uri ... Abdurrahinan ibn Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine go
re, Abdullah ibn Mes'ud §Oyle demi§tir : Nisa suresinde_ be§ ayet vard1r 
ki, onlarla birlikte diinya ve diinyadaki §eylerin benim olmas1 beni 
onun kadar sevindirmezdi. Onlar : 

«Allah §iiphesiz zerre kadar hakstzhk yapmaz .. . >> (Nisa. 40), ((Size 
yasaklanan btiyuk gtinahlardan kar;mtrsamz ... >> (Nisa, 31), «Allah ken
disine ortak ko§may1 bagi§lamaz. Bundan ba§kasmt diledigine bagt§
lar.>> (Nisa, 48) , «Onlar kendilerine yaztk ettikleri zaman sana gelip .. . >i 
(Nisa, 64), «Kim bir kottiltik yapar veya kendine zulmeder de sonra 
Allah'tan magfiret dilerse Allah'm Gafur ve Rahim oldugunu gorur.>) 
(Nisa, 110) ayetleridir. Hakim, §ayet hadisin isnadmdaki Abdurrah
man, babasmdan i§itmi§Se - ki bunda ihtilaf edilmi§tir- hadisin isnadt 
sahihtir, demi§tir. 

Abdurrezzak der ki : Bize Ma'mer'in bir adamdan, onun da ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore; Nisa suresindeki bu be§ ayet hakkmda· 
ibn Mes'ud §oyle demi§tir : Muhakkak ki onlar (ayetler) benim ir;in 
biittiniiyle dilnyadan daha sevimUdir. Bunlar da : 

uSize yasaklanan biiyiik giinahlardan kar;mtrsamz ... >> (Nisa, 31), 
(<Allah §iiphesiz zerre kadar hakstzhk yapmaz .. . }) (Nisa, 40), ((Allah ken
disine ortak ko§mayi bagi§lamaz. Bundan ba§kastm diledigine bagi§
lar. >> (Nisa, 48) , «Kim bir kotiiluk yapar veya kendisine zulmeder de 
sonra Allah'tan magfiret dilerse, Allah'm Gafur ve Rahim oldugunu 
goriir.>> (Nisa, 1 10). 1rAllah ve peygamberlerine iman edip onlann birini 
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digerinden aytrmayanlara, i§te onlara; Allah, miika.fatlanm verecek
tir. Allah GafUr, Rahim olanchr.)) (Nisa, 152) ayetleridir. 

Hadisi ibn Cerir el-Taberi rivayet etmi§tir. Yine ibn Cerir Salih 
el-Miirri tariktyla ... ibn Abbas'tan rivayet eder ki, o §6yle demi§tir: 
Nisa suresinde nazil alan 8 ayet bu iimmet ic;in iizerine giine§in dogup 
batt1g1 her§eyden daha haytrlldtr. Birincisi : «Allah size bilmediklerinizi 
ac;tkc;a bildirmek, sizden oncekilerin yollarm1 size gostermek ve tevbe
lerinizi kabul etmek ister. Allah Alim'dir, Hakim'dir.» (Nisa, 26) 

ikincisi : <!Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. ~ehvetlerine 
uyanlar da sizin biiyiik bir saptkhga dii§menizi isterler.» (Nisa, 27) 

Uc;iinciisii : «Allah (teklifleri) sizden hafifletmek istiyor. <;iinkii 
insan, zaytf yaratllmu~tn'.» (Nisa, 28) ayetleridir. ibn Cerir kalan be§ 
ayet-i kerime ic;in Abdullah ibn Mes'ud'un soziinii -yani onun zikret
tigi be§ ayeti- aynen zikreder. 

Hakim, Ebu Nuaym tariktyla ... ibn Ebu Miileyke'den ibn Abbas'm: 
Nisa suresini benden sorun, zira Kur'an-1 Kerim'i ben, daha kiic;iikken 

· okumu§umdur, dedigini rivayet eder ve bu hadis Buhari ve Miislim'in 
§artlarma gore sahihtir, fakat tahric etmemi§lerdir, der. 

1 - Ey insanlar; sizi bir tek nefisten yaratan, ondan 
e1iiini vareder: ve ikinizden bin;ak erkek ve kad1n iireten 
Rab b1n1zda.n korkun. Kendi'si adma 'birbirinizden dilekte 
bulundugunuz Allah' dan korkun da, akrabahk bag1n1 kes
mekten sak1n1n. Muhakkak ki Allah; sizin iizerinizde tam 
bir gozeticidir. 

ilk Yarattlt§ 
-

Allah Teala yaratiklanna kendisinden korkmalanm - ki bu · kork-
ma:; e§i ve ortag1 olmayan tek Allah'a ibadet ve kulluktur- emrediyor, 
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kendilerini bir tek nefisten Adem (a.s.) den, yaratt1g1 gi.icune, kudre
tine dikkatleri gekiyor. Ondan da e§ini Havva (a.s.) y1 var ettigit:J.i bil
diriyor. Allah Teala Hz. Havva'y1, . Hz. ·Adem uyurken onun sol arka 
kaburga kemiginden yaratmi§, Hz. Adem uyand1gmda Hz. Havva'y1 go
rerek ho§lanmi§ ve birbirlerine 1smm1§ (yek digerin i yad1rgamam1§) 
lardir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... ibn Abba.s'tan rivayet et-
. tigine gore; o §Oyle demi§tir: Kadm erkekten yaratildi ve Allah kadmi 

erkege muhtac;: k1ld1. Keza erkegi topraktan (yerden) yaratan Allah 
onun. da ihtiya.c1m topraktan (yerden) k1ld1. Kadmlanmz1 hapsediniz. 
(Kadmlanmza sahip olunuz.) 

Sahib bir hadis-i §erif'te §6yle buyurulur: Muhakkak ki, kadm ka
burga kemiginden yaratilmi§tlr. Kaburga kemiginin en egri k1sm1 da 
list tarafld1r. Eger onu di.izeltmeye kalkarsan k1rarsm. Eger ondan fay
dalanacaksan egri olarak faydalanabilirsin. 

Allah Teala : ((ikisinden (Hz. Adem ve Hz. Havva (a.s.) dan) bir
c;:ok erkek ve kadm (yaratan) i.ireten (onlan sm1f s1mf, renk renk, ni
telikleri ve dilleri ayn ayn, alemin c;:e§itli k6§elerine dag1tan) Rabbl
mzdan korkun. Kendisi adma birbirinizden dilekte bulundugunuz Al
lah'tan (O'na itaat etmek suretiyle) kor~un da, akrabahk bag1m kes
mekten sakmm.)) buyuruyor . 

. Ibrahim, Mi.icahid ve Hasan buray1 §6yle anlamaktalar : Kendisi 
adma senden §Unu diliyorum demen gibi, Allah'tan korkun. 

Dahhak ise §oyle demektedir : Adma anla§ma ve akidler yapt1gm1z 
Allah'tan korkun. Akrabahk baglanm kesmekten sakmarak onlara 
iyi davramn gidip gelin. Bu sozler ibn Abbas, Mi.icahid, ikrime, Hasai]., 
Dahhak, Rebi' (ibn Enes) ve bunlarm di§mda birc;:oklarma aittir. 

( ... ..... .. ...... .. ... ... ) 
Allah Teala buyuruyor : 
((Allah sizin i.izerinizde (sizin herbir i§inizi ve durumunuzu) tam 

bir gozeticidir.» 
Ba§ka bir ayet-i kerime'de de §6yle buyurur: ((Ve Allah her §eye 

§ahiddir.>> (Buruc, 9) 
Sahih bir hadis-i §erif'te : Sanki gorti.yormu§un gibi Allah'a ibadet 

et. Eger sen O'nu gormti.yorsan bil ki 0 , seni gormektedir, buyurarak 
her§eyi gori.ip gozeten Allah'm murakabesine i§aret edilmi§tir. Yine 
bunun ic;:indir ki; Allah Teala burada yarat1klann aslmm bir baba ve 
anneden oldug· . .mu zikretmektedir. Boylece yekdigerlerine sevgi besle
yecekler, gti.c;:suzlerine merhamet ve §efkat gostereceklerdir. Nitekim 
Sahih-i Mi.islim'de Cerir ibn Abdullah'dan rivayet edilen bir hadis-i 
§erif'e gore; Mudar kabilesinden fakirlikleri sebebiyle eski-pti.ski.i elbi
seler ic;:inde bir grup geldiginde; Rasulullah (s.a.) ogle namazmdan son-
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ra kalktp halka bir hutbe irad etmi§; ((Ey insanlar, sizi bir tek nefisten 
yaratan, ondan e§ini var eden ve ikisinden bir~ok erkek ve-kadm tire
ten Rabbtmzdan korkun ... Muhakka:k ki Allah sizin iizerinizde tam bir 
gozeticidir.n ayetinden sonra: uEy iman edenler, Allah'tan korkun. 
Ve herkes yann ic;in ne haztrladlgma baksm.,, (Ha§r, 18) ayet-i keri
me'sini tilavet buyurarak, ashabtm sadaka vermeye te§vik etmi§ boyle
ce kimisi dinar ve dirheminden, kimisi. bugdaymdan, kimisi de hur 
manndan sadaka vermi§ti. 

Muslim hadisin tamammt zikretmi§tir. 
imam Ahmed ve Siinen sahipleri de Abdullah ibn Mes'ud'dan Hut-· 

bet'iil-Hace de · aym hadisi rivayet etmi§lerdir. Orada §U Have vardtr : 
Sonra tic; ayet-i kerime okudu ki «Ey insanlar, sizi bir tek nefisten ya-
ratan ... Rabbtmzdan korkun ... >l ayeti bunlardand1. , 

--~ tzAHI----

Tek Nefis, Hz. Adem mi? 

·Muhammed Abduh der ki : Burada tek bir nefisten inaksad; ne 
zahir bak1mmdan, ne de nass, baktmmdan Hz. Adem degildir. Mufes
sirlerden bir ktsmt derler ki : Bu gibi hitablar ile Mekke halkt veya Ku
rey§liler kastedilir. Eger bu gorii§ sahih ise, buradan Kurey§ ogulla
rmm tek bir nefis oldugu anlamt ~tkar ki, bu Kurey§ kabilesi veya 
Adnan ogullar1d1r. Eger hitap araplara ise tek bir netlsten maksadtn 
Ya'rub ve Kahtan araplart olmas1 muhtemeldir. Eger bu hitab islam'a 
~agmlan herkese, yani buttin milletlere yoneltilmi§ bir davettir der
sek, §iiphesiz ki ·her millet bundan kendi inandtgmt anlayacaktlr. Bti
tun insanlarm Adem'in soyundan geldigini kabul edenler tek bir nefis 
hitabtyla Hz. Adem'in kasdedildigini anlayacaklardtr. Ancak her insa
mn bir atas1 olduguna inananlar, buradaki bir tek nefis ta'birini kendi 
inandtklan atalarma hamledeceklerdir. ( ... ) 

Burdaki tek bir nefis ta'birinden Hz. Adem'in kasdedilmediginin 
bir karinesi de 11ve onlardan pek c;ok erkek ve kadmlar var etmi§tifll 
kavlidir. Pek c;ok erkek ve kadmlar denirken ifadeler nekire olarak 
kullamlmu~ttr. Halbuki bu ttir ifadede uygun olan, ma'rife olarak kul
lamlmasiydl ve onlardan biitiin erkek ve kadmlan varetmi§tir denil
mesiydi. Oyle ise bu ifade nastl bilinen tek bir ki§iye Hz. Adem'e hamle
dllebilir? Hitab biitiin milletleredir ve umumidir. Hz. Adem'in insan
llgm atas1 oldugu gorii§ti. biitiin milletlerce bilinen bir gorii§ de~ildir. 
Hz. Adem'i ve Havva'y1 tammayan ve duymami§ olan pek c;ok insan 
toplulugu vardtr. Nuh peygamberin soyundan gelen me§hur §ecere ib-
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ranilerden almmt~tlr. <;iinkii be§eriyet tarihini Hz. Adem'e baglayan 
ve bunu yakm bir zamanla stmrlandtran ibranilerdir. <;inliler ise in
sanhgi bir ba§ka ataya nisbet ederler ve onun tarihini ibranilerin bah
settikleri atamn tarihinden .. daha uzun zamana gotiiriirler. ilmi ara§
ttrmalar ve antropolojik incelemeler, ibranilerin tarihini reddeder ni
teliktedir. Biz miisliimanlar ise, yahudi tarihinf dogrulamak . zorunda 
degiliz. Eger bu gorii§ii Hz. Musa'ya malederlerse, Tevrat'da bu gorii
§iin Hz. Musa'ya ait olduguna dair ·giivenilir bir belgemiz yoktur. Mu
hammed Abduh der ki : Biz his ve aklm kavrayi§ alanmm dt§mda ka
lan konularda sadece bizim peygamberimizin getirdiklerine dayanmz. 
Ve bu vahyin smtrlan i~_;erisinde dururuz. Fazla veya eksik bir §ey soy
lemeyiz. Daha once bir~ok kez soyledigimiz gibi, Allah Teala insanhgm 
yaratlldtgi canlmm durumunu burada miibhem ktlmi§ ve nekire olarak 
ifade etmi§tir. Oyleyse biz de aym miiphemlik i~_;erisinde btrakmz. Fi
renk ara§tlncllarmm, her insan tiiriiniin bir atas1 olduguna dair gorii§
leri dogru ~1karsa,· bu gorii§ bizim kitab1m1z baktmmdan bir onem ifaqe 
etmez. Halbuki bu konuda a~1k hiikiim bulunan Tevrat hakkmda onem 
ifade eder. i§te bu durum; ara§tlnctlann Tevrat'm Allah katmdan gel
me ve ilahi vahiy eseri olmas1 konusunda §iipheye dii§melerine ve bun1,1 
reddetmelerine sebep olmaktadtr. 

Yine ayet-i kerime'lerde; insanlara ey Adeniogullan diye hitab edil
mesi bu gorii§le ~eli§mez ve biitiin insanlarm Adem'in torunlan oldugu 
konusunda kesin bir delil ifade etmez. Hitabm sthhati baktmmdan ken
dilerine hitab tercih edilen ve Kur'an'm indigi zamanda bulunan in
sanlann Hz. Adem'in soyundan gelmi§ olmalan yeterli olabilir. Bu 
husus, Bakara suresinin ba§mda Adem peygamberin kiSsasi anlatlhr
ken get_;mi§ti. Yine orada Adem'den once yeryiiziinde baz1 tiirlerin bu
lundugu ve bunlarm yeryiiziinde fesad t;Ikanp kanlar ak1ttlg1 konusu 
a~Iklanmi§tl. Burada biraz daha izah ic;in deriz ki : Herne kadar miifes
sirlerin cumhuru buradaki 11bir tek nefis)) ifadesini Hz. Adem, diye 
tefsir etmi§lerse de, bu gorii§lerini ayetin metninden veya zahirinden 
alml§ degillerdir. Sadece onlarca ger~_;ek kabul edilen bir mes'eleden 
yani Hz. Adem'in insanhgm atas1 olmas1 mes'elesinden hareket ederek 
bu gorii§ii belirtmi§Ierdir. ( ... ) 

Sufilerden ve imamiyye mezhebi mensublarmdan nakledildigine 
gore ehl-i kitab'm ve bizim bildigimiz me§hur Adem'den once pek c;ok 
Adem'ler varmt§. Bu husti.s Ruh el-Meani'de belirtilir. ·imamiyye'nin 
Cami ehEkber kitabmm muellifi 15. tas1lda uzun bir haber nakleder 
ki, buna gore; Allah Teala atam1z A.dem'den once 30 Adem yaratmi§. 
Her Adem arasmda bin sene varmt§. Ve diinya onlardan sonra 50.000 
ytl harab kalmi§. Sonra 50 bin ytl i'mar gormii§ ve ardmdan atamtz 
Adem (a.s.) ;rarahlml§. Keza ibn Babeveyh, Tevhid kitabmda Ca'fer 
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el-Sad1k'dan uzun bir soz nakleder ki, o §Oyle demi§: Belki de siz Al
lah'm sizden ba§ka bir insan yaratmam1§ oldugunu kabul ediyorsunuz. 
Dogrusu Allah binlerce :Adem yaratml§tlr. Siz bu Adem'lerin sonun
cususunuz. ( ... ) (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, 323- 325). 

---,oOof-----

2 - Yetimlere mallarm1 verin. Temizi murdata de
gi!?meyin. Onlann mallarm1 kendi mallanmza katarak ye
meyin. <;unkii bu, buyuk bir gunahtlr. 

3 - Eger yetim ktzlann haklanm gozetemeyeceginiz
d~n korkarsan1z; size helal olan diger kadlnlardan iki!?er, 
uc;er ve dorder o~mak uzere nrikahlayin. $ayet aralannda 
adalet yapamayacagtntzdan endi!?e ederseniz, o zaman bir -
tane almahSllllZ. Veya sahip oldugunuz cariye ile yetinme
lisiniz. Bu, adaletten sapmaman1za daha uygundur. 

4 - Kad1nlann mehirlerini seve sev,e verin. $ayet on
dan bir k1Sm1n1 gonul ho!?lugu ile size bagl!?lar iseler, onu 
afiyetle yeyin. 

Yetim Ktzlarm Hakk1 

Allah Tea..la, :yetimler balig olduklannda mallarmm . kendilerine ve
rilmesini emrederek, onlarm mallarmm kendi mallarma katllarak ye
nilmesini yasakhyor ve ((Temizi murdara degi§meyin11 buyuruyor. 

Ebu Salih'ten naklen Stifyan es-Sevri: Senin ic;in takdir edilen 
helal nz1k; sana gelmeden once acele ile haram nzka (haram nz1k 
pe§inden gitme) ko§ma, demi§tir. 

Said ibn Ctibeyr der ki : insanlann mallarmdan haram olaiu ken
'cti helft.l mallanmzla degi§tirmeyin. Yine o §6yle diyor : Kendi helal 
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malm1z1 sac;1p savurup da onlarm haram mallanm yemeyin. 

Said ibn el-Miiseyyeb ve Ziihri de : Zay1f, c;elimsiz mall vererek 
besili mall alma, demi§tir. 

ibrahim en-Nehai ve Dahhak: Bozuk mall verip iyi mali alma, 
demi§Ierdir. 

Siiddi de §6yle der: Onlardan biri; yetimin koyunlarmdan semiz 
koyunu allr ve yerine ank koyunu koyar, sonra da; ((koyuna koyun,» 
derdi. iyi (ayarmdan) dirhem ahr, yerine bozuk dirhem koyarak «dir
heme dirhem>> derdi. 

«Onlarm mallanm ~endi mallanmza katarak yemeyin.>> ayetinin 
tefsirinde Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Mukatil ibn Hayyan, Siiddi ve 
Siifyan ibn Hiiseyn : Kan§tmp da hepsini (birlikte) yemeyin, demi§
Ierdir. 

((<;iinkii bu, biiyiik giinahtlf.)) ayetindeki ( y .#1 ) kelimesini 
ibn Abbas «giinah» olarak tefsir etmi§tir. ibn Merduyeh'in Ebu Hii
reyre'den rivayetine gore Rasulullah (s.a.) a ·~~c;iinkii bu, biiyiik bir gii
nahtir ... >> ayeti soruldu. Efendimiz .. . biiyiik bir giinahtlr, buyurdular. 
Ancak hadisin senedinde bulunan ravilerden, Muhammed ibn Yunus 
zay1ftlr. ibn 'Abbas'm kavlinin benzeri Miicahid, ikrime, . Said ibn Cii
beyr, Hasan, ibn Sirin, Katade, Dahhak, Mukatil ibn Hayyan, Ebu 
Malik, Zeyd ibn Eslem ve Ebu Sinan'dan da rivayet edilmi§tir. 

Siinen-i Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i §erif'te de bu aye
tin anlam1 <!suc;Ianmizi (giinahla~i'mizi) ve hatalanmizi bagi§la» de
mektir. 

ibn Merduyeh, Ebu Uyeyne'nin kolesi Vas1l'a varan bir senedle ... 
ibn Abbas'tan rivayet eder ki; Ebu Eyyub kans1m bo§ami§tl da Rasu
lullah (s.a.) ona : Ey Ebu Eyyub, Ummii Eyyub'u bo§amak giinahtlr, 
buyurmu§lardi. ibn Sirin ((hub» kelimesinin <1giinah» anlammda · oldu-
gunu soylemi§tir. . 

Yine ibn Merduyeh der ki: Bize Abdiilbaki'nin .. . Enes'ten rivaye
tine gore; Ebu Eyyub, Ummii Eyyub'u bo§amak istedi ve Rasulullah 
(s.a.) dan bu konuda izin istedi. Efendimiz : ((Ummi.i Eyyub'u bo§amak 
giinahtlr, onu tut (bo§ama), buyurdular. Bu konuda ibn Merduyeh ve 
Hakim Miistedrek'inde, Ali ibn As1m tarik1yla ... Enes ibn Malik'ten 
rivayet ederler ki; o §Oyle demi§tir : Ebu Talha, Ummti. Sfrleym'i bo
§amak istedi. RasUlullah (s.a.) da ana: Muhakkak ki, Ummti Stileym'i 
bo§amak gtinahtlr, bundan vazgec;, buyurdular. 

Buna gore ayet-i kerime'nin anlarn1 §6yledir : <c (Yetimlerin) mal
lanm kendi mallanmzla beraber yemeniz btiytik bir giinah; btiytik bir 
hatad1r, bundan sakmm.>> 

Allah TeaJa : HEger (kendileriyle evlendiginizde) yetim k1zlann 
haklanm gozetemiyeceginizden korkarsamz; size helal olan diger ka-
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dmlardan iki§er . .. nik:\ hlaym)) buyuruyor. Sizden birinin yamnda bir 
yetim k1z bulunur da, ona mehr-i misil vermeyeceginden korkarsa, onun 
dl§mdaki kadm1ara yonelsin (ve onlan nikahlasm). Zira onlar ~oktur 
ve Allah Teala bu konuda bir darhk (zorla§tirma) da koymaml§tlr. 

Buhari der ,ki : Bize ibrahim ibn Musa ... Hz. Ai§e (R. Anha) den 
rivayet etti ki; birisinin (yanmda) yetim bir k1z vard1. Onu kendine 
nikahlad1. Yetim k1zm bir hurmahg1 vard1 ve adam buraYI da kendi 
elinde tutuyordu. Yetim k1za kendinden bir §ey (mehir) vermemi§ti. 
Bunun iizerine ((Eger (kendileri ile evlendiginizde) yetim k1zlann hak
lanm gozetemeyeceginizden korkarsamz . .. )) a yeti nazi! oldu. 6yle sam
yorum ki : K1z hem bu hurmallkta, hem de onun malmda ortak idi de, 
demi§ti. 

Yine Buhari der ki : Bize Abdiilaziz ibn Abdullah ... Urve ibn Zii
beyr'den rivayet etti ki o, Hz. Ai§e . (R. Anha) ye ((Eger (kendileriyle 
evlendiginizde) yetim k1zlarm haklanm gozetemiyeceginizden korkar
samz ... » ayetini sormu§, o da §Oyle demi§tir: ((Ey klzkarde§imin oglu, 
bir yetim k1z, velisinin evindedir ve velisinin mahnda ona ortaktlr. KI
zm mah ve giizelligi velisinin ho§una gider de ba§kasmm verecegi me
hir kadar mehir vermek suretiyle onun mehrinde adaletli davranmak
Sizm onunla evlenmek ister. i§te bu durumda yetim k1zlann mehirle
rinde adaletli davranma ve adet olan §ekilde en yiiksek mehri vermek
sizin onlarla evlenmeleri yasaklanml§ ve onlann di§mda ho§larma gi
decek kadmlan nikahlamalan emredilmi§tir. Urve der ki : Hz. Ai§e 
(R. Anha) §Oyle dedi: ((Halk bu ayetten sonra Rasulullah (s.a.) dan 
(yine) sordular. (Fetva istediler) . Allah Teala da: «Kadmlar hakkmda 
senden fetva ist.iyorlar .. . » (Nisa, 127) ayetini indirdi.» Hz. Ai§e (R. An
ha) devamla: Allah Teala'mn: uNikahlanmayi istemediginiz yetim kiZ
lar hakkmda ... » sozune gelince bu; sizden birinin mah ve guzelligi az 
oldugunda yet.im k1zdan yiiz~evirmesidir. Bu ayetle mallan ve giizel
likleri az oldugunda onlardan yiiz ~evirmeleri nedeniyle adaletle ol
masl di§mda yetim kadmlarla mal ve giizelliklerine goz dikerek evlen-
mekten men'edildiler. · 

Birden Fazla Kadmla Evlenme 

Allah Teala : H .. .ikl§er, u~er ve dorder olmak uzere nikahlaym .. ·'' 
buyuruyor. Onlann (yetim k1zlann) di§mdaki kadmlardan dilediginizi 
nikahlaym. Dileyen iki, dileyen dort nikahlasm. Allah Teala ba§ka bir 
ayet-i. kerime'de : uHamd, .. . melekleri iki§er, u~er, dorder; kanatll el
<;iler ktlan Allah'a mahsustur.>> (Fatlr, 1) buyuruyor ki; onlardan kimi
nin iki, kiminin ii~ ve kiminin de dort kanad1 vard1r. (Ba§ka) delil ol
dugundan melekler i<;in bu saYilarm dt§mda kanat olmadtgt anla§Il-
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maz. Bu ayette ise durum boyle degildir. Ve erkeklerin evlenebilecekleri 
kadm say1s1 dortle simrlandmlnn§tlr ki, ibn Abbas ve ulemanm cum
huru bu goru§tedirler. Zira burada makam ihsan (da bulunma, nimet 
verme) ve mubah ktlma makamtdtr. ~ayet dort kadmdan fazlasmt ay
m anda almak (nikahlanm cem'etmek) caiz olsayd1 elbette ayette 
zikredilirdi. 

~afii der ki: Allah Teala'nm emirlerini beyan edic~ olan Rasulul
lah (s.a.) m sunneti delalet ediyor ki; Rasulullah (s.a.) dan ba§ka hi~ 
kimseye dortten fazla kadtm bir nikahla toplama (aym . anda dort ka
dmdan fazlastyla evlenme) caiz degildir. ~afii - Allah ona rahmet ey
lesin- nin soyledigi budur ve alimler arasmda bu konuda icma' var
dtr. Sadece ~ia'dan bazilarmdan nakledildigine gore; bir erkek, dart
ten fazla kadm1 'dokuza kadar nikaht altmda toplayabilir. Baztlan da 
say1 tahdidi koymamt§lardtr. Bir ktsmt ise Rasulullah (s.a.) m dort"~ 

ten dokuza kadar kadmlarla evlenmesine dayanmaktadtrlar. Nitekim 
bu husus, Buhari ve Muslim'de sabittir. Onbir saytsma gelince : Buhari 
buna §Oyle bit yorum yaptp der ki : Bize Enes'den rivayet edildi ki; 
Rasulullah (s.a.) onbe§ hammla evlendi, bunlardan onu~u ile zifat vu
ku' buldu. Yanmda (aym zamanda) onbir tanesi bir arada bulundu. 
Vefatlannda dokuz hamm1 vard1. 

Alimlere gore bu, ummetinin diger ferdlerine degil, sadece Rasu
lullah (s.a.) a ait ozelliklerdendir. Ve biz, ancak dort kadmla evleni
lebilecegine ( dort kadmm nikahmm bir erkekte toplanabilecegine) 
delalet eden hadis-i §erif'leri de zikredecegiz. 

Bu Konudaki Hadis-i ~erif'ler: 
imam Ahmed der ki: Bize ismail ve Muhammed ibn Ca'fer'in ... 

Salim'den, onun da babasmdan rivayetine gore; Gaylan ibn Seleme es
Sekafi mlisluman oldugunda, nikaht altmda on kadm vard1. Rasulul
Iah (s.a.) ona : i~Ierinden dort tanesini se~. buyurdular. Hz. Orner 
(r.a.) in zamamnda Gaylan hammlanm bo§adt ve mallm ogullan ara
smda payla§tlrdt. Onun bu davram§t Hz. Orner (r.a.) e ula§mca: Hz. 
6mer; oyle samyorum ki gokten gizlice haber a§tran §eytan, senin olum 
haberini ahp ir;ine atmt§. Herhalde sen c;ok ya§amayacaksm. Allah'a 
yemin ederim ki, ya kadmlarma doner ( onlan tekrar nikahlar) ve ma
hna onlan dondurursiin, ya da onlan ben sana mirasc;t kllar Ebu Ra
g!l'in kabrinin ta§landtgt gibi senin de kabrinin ta§lanmastm emrede
rim ... dedi. (Ebu Raga!, ugursuzluk ve zulum ir;in verilen bir or- ' 
nektir.) 

~am, Tirrnizi, ibn Mace, Darekutni, Beyhaki ve ba§kalan da ha
disi bu §ekliyle ismail ibn Uleyye, Gunder, Yezid ibn Zurey, Said ibn 
Ebu Arftbe, Stifyan es-Sevri, lsa ibn YU.nus, Abdurrahman ibn Muham
med el-Muharibi, Fazl ibn Musa ve bunlarm dt§mdaki hattzlar kana-
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liyla Ma'mer'den <<i<;lerinden dart tanesini se<;.» soziine kadar olan 
k1sm1m rivayet etmi§lerdir. Hadisin Hz. Orner (r.a.) ile ilgili k1smm1 
ise sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Bu kiSirn, g·iizel bir Have ol
makla birlikte Tirmizi'nin Buhari'den nakline gore; Buhari bu hadisi 
illetli gorerek zay1f kabul etmi§tir. Tirmizi hadisi rivayet ettikten ..son-. 
ra; Buhari'nin §6yle dedigini i§ittim der : Bu hadis mahfUz degildir. 
Sahih olan, ~uayb ve ba§kalanmn Ziihri kanallyla Muhammed ibn 
~iiveyd'den rivayet ettiklerini; Salim'den, o da babasmdan rivayet etti 
ki, sakif'ten bir adam hammlanm bo§ad1. Orner de kendisine: Ya ka
dmlarma donersin, ya da Ebu Ragal'in kabrinin ta§landi~ gibi ben de 
.senin kabrini ta§lattmnm (ya da ta§lanm), dedi. 

Bu ta'lil §iiphelidir ki .dogrusunu Allah bilir. Hadisi Abdiirrezzak ... 
Ziihri'den, Malik de Ziihri'den miirsel olarak rivayet etmi§ler, Ebu 
Ziir'a da; bu daha sahihtir, demi§tir. 

Beyhaki der ki : Bu hadisi bize Akil Ziihri'den rivayet etti. 0 da: 
Bu hadis bize, Osman ibn Muhammed ibn Ebu SO.veyd'den ula§tl, dedi. 
Ebu Hatim ise; bunun vehm oldugunu, Ziihri'nin Muhammed ibn Sii
veyd'den naklen: Bize ula§tlgma gore Ras.ulullah (s.a.) ( ... ) §eklinde 
rivayet ettigini soyler. Beyhaki, bu hadisi Yunus ve ibn Uyeyne'nin Ziih
ri'den onun da Muhammed ibn Siiveyd'den rivayet ettigini soylemek
tedir. Bu da Buhari'nin ta'lil ettigi hadis gibidir. imam Ahmed'in Miis
ned'inden yukanya aldigirniz hadisin isnadmdaki raviler; Buhari ve 
Miislim'in §artlan:q.a gore giivenilir ki§ilerdir. Sonra Ma'mer ve hatta 
Ziihri tarikmdan ba§ka kanaldari da rivayet edilmi§tir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki der ki : Bize Ebu Ali el-HM1z'm ... ibn 
Omer'den rivayetine gore : Gaylan ibn Seleme miisliiman oldu. Yamn
da on kadm vard1 ve onlar da onunla birlikte miisliiman oldular. Rasu
lullah (s.a.) Gaylan'a, onlardan dort tanesini se<;mesini emrettL Ha
disi Nesei de Siinen'inde bu §ekilde tahric etmi§tir. Ebu Aii ibn es-Se
ken: Hadisi rivayette .serar {?) ibn Miice§§er tek kalmi§tlr, o da gii
venilir bir ravidir, derken, ibn Main de onu giivenilir bulmu§tur. Ha
disi Semeyda ibn Vahib de Serar ·(?) dan rivayet etmi§tir. 

Beyhaki der ki: Gaylan ibn Seleme hadisi, bize Kays ibn el-Haris 
kanallyla Urve ibn Mes'ud ve Safvan ibn Umeyye'den rivayet edil-
mi§tir. ' 

Hadisin delalet ettigi hiikme gelince; §ayet dortten fazla kadmla 
aym anda evli olmak, caiz olaydt - mi.islfiman olduklarma gore- - Gay
lan'm diger kadmlanyla birlikte olmasma Rasulullah miisaade buyu
rurdu. Dordfinfi btraktp digerlerinden aynlmasmt emrettigine gore; bu, 
hi<;bir §ekilde dol-t kadmdan fazlasiyla aym anda evli olmanm caiz 
olmad1gma delaJet eder. Devam eden (eskiden nikahlamlnii§) kadmlar 
hakkmda durum bOyle olunca, ba§langi~ halindeki hfikiim de evleviy-
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yetle bOyledir. Allah Teala dogrusunu en iyi bilendir. 
Ebu Davud ve ibn Mace Siinen'lerinde Muhammed ibn Abdurrah

man ibn Ebu Leyla tarik1yle .. . Kays ibn el-Haris;ten -Ebu Davud'un 
bir rivayetinde Haris ibn Kays ibn Umeyra el-Esedi'den- rivayetlerine 
gore o §oyle demi§tir: Miisliiman oldugumda yammda sekiz hamm1m 
vard1. Bunu Rasillullah (s.a.) a soyledim: Onlardan dordiinii se~ (ter- . 
cih et), buyurdular. 

Hadisin isnad1 hasendir. Seneddeki bu gibi ihtilat hadisin ba.§ka 
§ahidleri de bulundugu i~in herhangi bir zarar vemez. 

imam Ebu Abdullah Muhammed ibn idris e§-§afii Miisned'inde 
der ki: Bana ibn Ebu Zinad'dan i§iten ·birisinin ... Nevfel ibn Muavi
ye'den rivayet ettigine gore; o §oyle demi§tir: Yammda be§ kadm (ka
nm) oldugu halde miisliiman olmu§tum. (Miisliiman oldugumda be§ 
hamnnm vard1.) Rasulullah (s.a.) bana: Diledigin dort tanesini se~, 
geriye kalan birini b1rak buyurdular. Hammlarmm en eskisi, ya§h ve 
dogumdan kesilmi§ olam -ki 60 seneden beri benimleydi- bo§adlm. 

Haf1z Ebu Bekr. el-Beyhaki'nin de dedigi gibi biitiin bunlar, daha 
once ge~en Gaylan hadisinin s1hhatine delalet etmektedir. 

Allah Teala: cc~ayet aralarmda adalet yapamayacagm1zdan endi§e 
ederseniz o zaman bir tane almahs1mz. Veya sahib oldugunuz cariye 
ile yetinmelisiniz.)) buyuruyor. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de «Ne kadar 
isteseniz yine de kadmlar arasmda adalet yapamazsm1z» buyruldugu 
iizere kadmlarm birden fazla olmas1 halinde; aralannda adaletli dav
ranamamaktan korkarsamz, bOyle bir endi§esi olan ki§i bir kadmla ya 
da odabk cariyelerle yetinsin. Zira onlar arasmda vacib degildir, .miiS-
tehabdlr. Yaparsa giizeldir, yapmazsa giinah1 yoktur. ·* 

Allah TeiUa: «Bu, adaletten sapmamamza daha uygundur.. ~ » bu
yuruyor. Baztlan -'ki Zeyd ibn Eslem, Siifyan ibn Uyeyne ve ~afii bun
lardandir- ayeti, ailenizin (,:Ogalmasl i(,:in bu daha uygundur, §ek
linde anlamu~lard1r. Bunlara gore bu, (Tevbe, 28) ayetinde.n ahnmadtr 
ve ayetteki ( ~ ) fakirlik anlammadtr. 

Ancak bu a~1klama §iiphelidir. Zira hiir kadmlarm saytlarmm· (,:O

galmasl ile ailenin (,:Ogalmasmdan korkUlacag1 gibi, odallk cariyelerin 
saytlarmm c;ogalmas1yla da ailenin ~ogalmasmdan korkulur. Bu ko
nuda cumhur'un kavli en sahihidir ki, buna gore anlam zulmetme
menize daha uygundur, §eklinde olacakt1r. 

( ........... .... ... ...... ) 
ibn Ebu Hatim, ibn Merduyeh ve Sahih'inde ibn Hibb€m diyorlar 

ki : Abdurrahman ibn ibrahim kanallyla ... Hz . .Ai§e'nin, Rasulullah'~ 
dan rivayetine gore; efendimiz : «Bu, adaletten sapmamamza daha uy
gundurn ayetini, zulmetmemenize daha uygundur, buyurmu§lardir. 
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ibn Ebu Hatim; babasmm, bu hatall bir rivayettir. Hz. Ai§e'den 
mevkuf olarak rivayeti sahihtir dedigini riakleder. 

ibn Ebu Hatim'in soyledigine gore; ibn Abbas, Hz. Ai§e, Mticahid, 
ikrime, Hasan, Ebu Malik, Ebu Rezin, Nehai, ~a'bi, Dahhak, Ata el
Horasani, Katade, Stiddi ve Mukatil ibn Hayyan'm (Ada!etten) mey
letmemenize, daha uygundur. §eklinde tefsir ettikleri ·rivayet edilmi§
tir. ikrime merhum da Ebu Talib'in §iirini bu anlama delil getirmi§tir. 
Ancak o, bu §iiri es-Sire'de oldugu gibi nakletmi§tir. ibn Cerir bunu 
naklettikten sonra dogru §eklini de kaydetmi§tir. 

Allah Teala : <1Kadmlarm mehirlerini seve seve verin.>> buyuruyor. 
ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha; ayetteki ( ~\ ) keli
mesinin mehir anlamma geldigini, soylemi§tir. 

ibn ishak ~oyle der : Ztihri, Urve kanallyla Hz. Ai§e'den nakleder 
ki; ·ayette gec;en ( ~~ ) kelimesi, Fariza demektir. Mukatil, Katade 
ve ibn Ctireyc de aym anlam1 verirler. Aynca ibn -Ctireyc mtisemmasm1 
da ila ve eder. 

ibn Zeyd de ~oyle der : ( ~~ ) arap dilinde, vacib anlammad1r. 
Allah Teala bu ayette kadmlarm ancak vacib bir §ey (mehir) mukabili 
nikahlanacaklanm bildiriyor. Hz. Peygamberden sonra hie; kimseye 
vacib olan mehir odemeksizin nikahlamanm haks1z yere ve yalan me
hir kesmenin uygun dti§meyecegini ifade ediyor. 

Bu konuda alimlerin sozleri a§agJ-yukan §U anlamdadn·: 
Kadma mehir vermek, kesin olarak erkek tizerine vacibtir ve bunu 

gontil ho§lugu He vermelidir. Ki§i nas!l hediye ve bah§i§i gontil ho§lugu 
ile veriyorsa, kadma da mehrini ayn1 §ekilde gi::intil ho§lugu ile vermesi 
gerekir. Mehir kesildikten sonra kadm, gontil ho§lugu ile mehrini, ya da 
mehrinin bir k1smm1 kocasma bagl§larsa koca, helal ve temiz olarak 
ondan yesin. i$te bunun ic;indir ki, Allah Teala ayetin devammda : 
~~~ayet ondan bir k1smm1 gontil ho§lugu ile size bagl§lar iseler. onu afi
yetle yeyinn buyurmu~tur. 

ibn' Ebu Hatim der ki : Bize Ahmed ibn Sinfm ... Hz. Ali (r.a.) nin 
§Oyle dedigini rivayet etti : Sizden biri bir&eyden (hastahktan) f}ikayet 
ettiginde hannnmdan ti<;: dirhern, ya da ona yakm bir §ey istesin. Onun
la bal satm alsJU. sonra da yagmur suyu alarak ikisini §ifal!, bereketli 
ve afiyetli bir ilar,: halinde birle~tirsin. (Satm ald1g1 bal ile yagmur su
yunu birbirine katsm. Boylece §ifall, bereketli bir ilac; elde etmi§ olur.) 

Hti§eym, Seyyar'dan o da Ebu Salih'ten rivayet ediyor ki; o §oyle 
demi::jtir: Birisi ktzJm evlendirdiginde onun ontinden (k1z1 vermeden 
once) mehrini allrd1. Allah Teala bunu onlara yasaklad1 ve uKadmla
nmzm mehirlerini seve seve verin.n ayetini indirdi. 

Bu had'isi ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir Taheri rivayet etmi~lerdir. 
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ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize Muhammed ibn ismail'in ... Abdur
rahman ibn el-Beylemani'den rivayet ettigine gore; Rasulullah (s.a.) : 
((Kadmlanmzm' mehirlerini seve seve verin,)) ayetini okudu. Orada bu
lunanlar; mehirler nedir, ey Alalh'm Rasulii? diye sordu. Hz. Peygam
ber; ailelerinin kar§tllkll olarak raz1 ve ho§nud oldugudur, buyurdu. 

ibn Merduyeh, Haccac ibn Artat kanallyla ... Orner ibn el-Hattab'
dan rivayet etti ki, o §6yle demi§tir: Rasulullah (s.a.) hutbede tic; kerre : 
Dul (kadm ve erkekleri) evlendirin (nikahlaym ... ) buyurdular. Bir 
adam kalktl ve; ey Allah'm Rasulii, onlann aralarmdaki mehir nedir? 
diye sordu. Allah'm Rasulii : Ailelerinin iizerinde uyu§tugu (kar~thkll 
razl ve ho§nud olduklan) dur, . buyurdu. . 

Hadisin senedindeki ibn el-Beylemani zay1ftlr ve hadisin_ sepedin
de ink1ta' vard1r. (hadis, munkatt' hadistir.) 

------ i Z A H I ------

Teaddiid-i Zevcat (Polygami) 

Birden fazla evlilik konusu; evlilik yoluyla da olsa, yetimlerin mal
l~nm yemekten nehyeden soz ic;erisinde varid olmu§tur. Ve deniliyor 
ki; eger kendi ic;inizde yetim e§inizin mallm yemek endi§esini hisse
derseniz onlarla evlenmemeniz gerekir. Qiinkii Allah Te~Ua, diger ka
dmlarla dorde kadar evliligi miibah ktlmi§ken, yetimler konusunda bu
nu ongormemi§tir. Fakat e§ler arasmda adalet edemeyeceginizden en
di§e ederseniz, yalmz bir e§le yetinmeniz gerekir. Adaletsizlikten kork
ma; §ek ve zan halinde mevcud say1hr. Hatta adaletsizlik vehmi bile, 
bu konuda gec;erlidir. Ne var ki, §eriat vehim halindeki adaletsizligi 
affediyor. Qiinkii bu gibi §eylerin bilinmesi gok zordur. iki veya daha 
fazla evlilik kendisine miibah olan koca; hic;bir zan veya tereddiide 
mahal b1rakmayacak derecede adaletli davranacagma giivenen koca
dtr. Tereddiid zaytf da olabilir. 

Allah Teala; <•Adalet edemeyeceginizden endi§e ederseniz, bu tak
dirde bir tanen buyurarak bunun adaletten uzakla§rnamaya daha uygun 
oldugunu bildiriyor. Yani tek e§le yetinme, zuliim ve azgmllgm bulun
mamasi ic;in er. miisait yoldur. ~u halde <;ok evliligin rne§rtt' kllmma
smm dayanagt zuliimden uzakla§maktir. Adalet §artl, adaletin goze
tilmesinin vacib olu§unu takviye ic;in konulrnU§tUr. Ancak her hali.i
karda adaletin zor olduguna cta dikkat c;ekilmektedir. Allah Teala Nisa 
suresinin bir diger ayetinde de §ayle buyurmaktad1r : erNe kadar ozen 
gosterseniz de kadmlar arasmda adalete gi.ic; yetiremezsiniz.» (Nisa, 
129) Bu ifade; gonuldeki temayullerde adalete hamledilebilir. Eger 
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bOyle olmasaydt, bu iki ayetin toplamt birden fazla evliligin hi~bir §e
kilde caiz olmadtgt sonucunu dogururdu. Daha onceki ayette ge~tigi 
gibi «Tamamen de o tarafa meyletmeyin ki, onlan muallakta b1rakm1§ 
olmayasm1z)) buyurarak konu a~1klanmaktad1r. Yani Allah, kulun kal
bindeki meyillerini kontrol etmesine imkan olmayan noktalarda kulu 
affeder. Nitekim Hz. Peygamber son donemlerinde Hz. Ai§e'ye diger ka
dmlarmdan daha c;ok temayiil ediyordu. Fakat obiirlerinin nzas1 ve 
izni olmadan ana ozel bir davram§ta bulunmuyordu. Hatta; Allah'1m, 
benim sahib oldugum konuda paYlm bu. Sahip olmadtgtm konudan . 
dolay1 da beni sorumlu tutma, diyerek gonliindeki temayiiliinden dolaYI 
sorumluluktan kurtulmak istiyordu. 

Muhammed Abduh der ki : Bu iki ayeti dikkatle okuyanlar, is
lam'da birden fazla kadmla evliligin miibah olu§unun ~ok zorunlu hal
lerin ortaya c;Ikard1g1 bir zaruret oldugunu gariir ve anlarlar. Zaruretler 
ise ihtiyac; halinde sahibine haramt miibah kllar. Ancak zaruret hali 
de adalet ve zuliimden emin alma §artma baglanmi§tlr. Bu zaruri hale 
ragmen, giiniimiizde birden fazla evliligin sebep oldugu bozukluklan iyi 
dii§iinen ki§i, ~ok evliligin yaygm oldugu toplumun ya§amasmm miim
kiin olmayacagt kanaatma kesinkes vanr. Dogrusu o ki; bir evde iki 
kadm bulunan ailenin durumu hic;bir zaman diizelmeyecegi gibi, ora
da nizam ve diizen de bulunmaz. Erkek, e§leriyle birlikte evin diizenini 
bozmak ic;in ~ah§Ir. Ve sanki e§lerden her biri digerinin dii§mam gibidir. 
Sonra her e§ten dogan ~ocuk, birbirine dii§man hale gelir. Oyleyse ~ok 
evliligin dogurdugu bozukluk ferdlerden ailelere, ailelerden de millet
lere intikal eder. 

Muhammed Abduh der ki : islam'm ba§lang1~ doneminde ~ok ev
liligin baz1 faydalan . vard1. En onemlisi neseb bag1yd1. Ve ki§inin asa
biyyetini giic;lendiren sthri yakmhkti. 0 zaman giiniimiizdeki gibi za
rarlarl mevcud degildi. Qiinkii o gun, kadmlarm ve erkeklerin ruhun
da din kokliice yer etmi§ti. Zarar gorenin stkmtiSI zararmc1an daha fazla 
olmuyordu. Ama giiniimiizde zarar her e§in ~ocuguna babasma ve di
ger akraba.lanl)a kadar intikal etmekte ve aralannda kin, dii§manhk 
tohumlanm ekmektedir. Zarar goren kadm, ~ocugunu karde§ine dii§
man etmekte, kocasmt c;ocugunun hakktm yemekle itham etmektedir. 
Koca, budalallgmdan en ~ok sevdigi kansma boyun egmekte ve boy
Ieee biitiin ailede bozukluk yaYilmaktadtr. Eger c;ok evlilikten dogan 
kotiiliikleri ve musibetleri ac1klayacak olsaydtmz, mii'minlerin bOyle 
bir evlilige tevessiil etmekten ttiyleri tirperirdi. Qok evliligin dogur
dugu zararlar arasmda h1rsizllk, zina, yalan soyleme, hiyanet, korkak
llk ve tezvirin yam s1ra katil olaylan da bulunmaktad1r. Oyle ki ~ocuk 
babasm1, ana.sm1 oldiirmekte, baba evladtm, kan kocasmt, koca kart
Slm katletmektedir. Biitiin bunlar mahkeme kaYitlannda sabittir. Ko-
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casmm degerini bilmeyen, c;;ocugunun degerini bilmeyen, kendini bil
meyen, dinini bilmeyen, din adma bir tak1m §Urdan burdan ogrendigi 
hurate ve sap1kllktan ba§ka bir §ey bilmeyen ve din namma bildigi §ey
lerden; Allah tarafmdan indirilmi§ her kitabm ve her peygamberin uzak 
duracag1 bir kadmm; egitilmesi durumu da bu konuda sizi onleyecek 
bir engeldir. Eger kadm; saglam bir dini t~rbiye ile yeti§tirilir ve onun 
dini duygulan yegane etken giic;; olursa; birden fazla evliligin topluma 
bir zaran olmaz. Zarar, sadece kadmlarm kendilerine yonelik olur. Am~ 
durum gordiigumiiz ve duydugumuz gibi olunca, birden c;;ok evlilikle 
bir toplumun terbiye edilmesi imkam yoktur Dinaenaleyh bilginlerin 
bu meseleyi iyice gozoniinde bulundurmalan gerekir. bzellikle iktidan 
elinde bulunduran ve kendi mezheblerine gore hukiim verilen hanefi
lerin bu konuda dikkatli olmalan icabeder. Hanefiler, dinin insanlann 
faydas1 ve hayn i.c;;in indirilmi~ oldugunu, kar§Illkh zarar vermenin ya
saklanmasmm dini bir kaide oldugunu inkar etmezler. Binaenaleyh 
daha once mevcud degilken herhangi bir zamanda bir konuda bozukluk 
ortaya c,;1karsa, §iiphesiz ki, hiikmiin degi§tirilmesi ve mevcud duruma 
gore yeni bir hiikr'niin konulmast gerekir. Yani bozuklugu onlemek, fay
dayl celbetmekten once gelir. Muhammed Abduh der ki: Boylece ada
letsizlik endi§esi sozkonusu olunca; birden fazla kadmla evlenmenin ke
sinlikle. yasak oldugu anla§Ilmi§ oluyor. 

Ustad (Muhammed Abduh) ilk derste bOyle soyleyerek ayeti tefsir 
etmi§ti. Sonra ikinci derste dedi ki : Birdep fazla kadmla evlenmenin 
bir zaruret oldugu, gen;ekle§mesi giic;; olan §artlara bagland1g1 ve bunun 
sanki <;ok evliligin yasaklanmi~t oldugu anlamma geldigi daha once an
latilmi§tl. Adalet edemeyeceginden endi§elenen ki§inin, birden fazla ka
dmla evlenmesinin haram oldugu belirtilmi§ti. Ancak baz1 arkada§la
rm anlad1g1 gibi bu ifadeden adalet edememe endi§esinin mevcudiyeti 
halinde nikah ~;1kdinin batll wiya fasid olacagi sonucu ~Ikanlmamalld1r. 
9iinldi haramhk gec,;icidir ve nikah akdinin ibtalini gerektirmez. Zira 
ki§i zuliimden korkar ama zulmetmez. Veya zulmeder, sonra doniip tev
be ederek adaletli davramp, normal bir hayat ya§ayabilir. ( .. . ) 

Ben derim ki (Re§id R1za); Taaddiid-i Zevcat, aslmda evlilig1n · 
tabiatma aykmdir. Esas alan; bir erkegin tek bir kad1m olmas1 ve o 
kadm nas1l kendisi ic;in e!} olarak o erkegi se~mi§se, erkegin de e§ ola· 
rak o kadm1 sec;mesidir. Ancak bazan toplumda z,aruret ha.s1l olur. Ozel· 
likle islam toplumunda oldugu gibi, sava§~l toplumlarda bu durum 
a«;Ikc;a goriiliir. Binaenaleyh taaddiid-i zevcat bir zaruret i9il1 mubiih 
k1lmm1§ ve zulmetmeme, ha.ddi a§mama §artma baglanml§tlr. ( . .. ) 

Frenklerden biiyiik bir topluluk c;ok evlilik mes'elesini; - kendi 

Tefsir. C. IV. F . 98 
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dini gelenek ve ah~kanhklarmm etkisiyle ve bilhassa kadmlara a§Irt 
sayg1 g6sterme gayretke§ligi ile- islam'a siiriilmii& en biiytik leke ola
rak g()rmektedirler. bzellikle birden fazla kadmla evlenen pek ~ok mtis
liimamn halini gorerek veya i§iterek bu degerlendirmeye varmakta
dular. Baz1 miisltimanlarm, Kur'an'm koydugu ve ~ok evliligi~ ceva
zma neden olan §artlan, kaYJ.tlan nazar-1 itibara almadan hayvani his
lerinin tatmininden ibaret davram§lanm gordtikleri i~in veya bir ko
canm evinde bir<;ok e§in bulunmasi halinde aile yuvasmda meydana 
gelecek bozuklugu, ~ocuklar arasmdaki didi&me, kin, nefret ve kiskan~
hklan gor<liikleri i~in bu kanaatl belirtmektedirler. Ne var ki, boylesine 
biiyiik ve sosyal bir konuda di§ gorii§iine bakarak hiikiim vermek ge
rekmez. Aksine hiikiim vermeden once erkekle kadmm tabiatma ve ara
larmdaki e§lik ili§kilerine, eylilikteki amaca, kadm ve erkek sayisimn 
toplumlardaki miktanna, ev hayatmm problemlerine, erkegin kadmm 
bakimmi iistlenmesi veya aksi duruma, e§lerden birinin digerinden 
bagimsiz olmasma, insanhgm geli§me tarihine bakmak gerekmektedir. 
insanhgm bedevilik doneminde; her erkegin bir tek e§i bulunmasi ve 
bununla yetinmesi gereginin mevcudiyetine bakmak icab etmektedir. 
Biitiin bunlardan sonra; Kur'an'm ~ok evlilik mes'elesini, istenen dini 
bir konu olarak m1, yoksa ~ok daraltilmi§ §artlara baglanmi§ zan1ret
lerin gerektirdigi bir ruhsat olarak m1 degerlendirdigine gozatmak icab 
etmektedir. Siz t1p bilimleriyle ugra§anlar, insanlar arasmda erkegin 
yaplstyla, kadmm y'ap1s1 arasmdaki farki ve aynhg1 en iyi bilenlersiniz. 
Bizim bildigimize gore, tabiati icab1 kadmm erkegi istediginden daha 
~ok erkek kadim ister. Harem agalarmdan ba§ka tabiatt geregi kadma 
kar§I istek duymayan hi~bir erkek bulunmaz. Ama tabiatlan geregi, 
erkeklere arzu duymayan pek <;ok kadm vard1r. Eger kadmm, bir erkek 
tarafmdan sevilmi§, ve erkegin ilgisini ~ekmi§ olma gibi duygusu bu
lunmasaydl, bu gtinktinden <;ok fazla olarak pek c;ok kadmm evlilikten 
uzak duracaklan goriiltirdii. Kadmdaki bu arzu tabii olarak soyun de
vaml i~gtidiistinden dogan egilimden farklldir. Ya§h erkekler evlenmek 
i<;in siislenme ihtiyac1 duymazken, ya§ll dullarda bu ihtiya~ fazlas1yla 
duyulur. Benim degerlendirmeme ;gore; bunun sebebi, kadmm tabiatm
da yer eden ve uzun as1rlar . boyunca sure gelen bir erkegin himaye ve 
korufuasma muhta~ alma duygusudur. Erkegin kadma kol kanat ger
mesi ise, ancak ona gosterecegi temayiil ve sevgiye baghdtr. Bu sebeple 
n~iller boyu kadmlar bu fltri duyguyu hissetmi§ler ve bunun ic;in 
~ah§rnl§lar, neticede nesilden nesile tevariis eden bir meleke haline 
gelmi§tir. Hatta bir kadm, erkekten nefret eder ve ho§lanmaz. Ama bu
nun yamstra ondan ytiz~evirmez. !ster ya§h, ister her §eyden el etek 
~ekmi§ rahibe olsun, kadmlar, kendilerine . temayiil etmeyen, kadmla
rm btiytisilne ka.ptlmayan, arzularma ko§mayan bir erkek gormekten 
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rahaunz olurlar. Netice olarak diyebiliriz ki; erkekte soyun devamt i~
gtidiisti kadmdan daha gtic;ludtir. Bu birinci mukaddimedir. 

Sonra hikmet-i ilahiyye geregi olarak, e§lerden birinin digerine te
mayultinu saglayan ve onu evtenmeye sevkeden ana faktor; ttirtin ko
runmasmt saglayan tenastil ic;gtidiistidtir. Nitekim beslenme arzusun
da ana hikmet, ·§ahsm kendisini korumas1d1r. Kadm, bir insamn nor
mal olarak omrtintin yans1 boyunca nesil vermeye elveri§lidir. Bir in
sanm normal omrti yiiz senedir. Bunun sebebi ellisinden sonra c;ogun
lukla kadmm gebe kalma gucuntin zaytflamastdtr. Elli ya§mi gec;en ka
dmlarda adet kam kesilir, dollenmeyi saglayan tenastil yumurtactklarl 
ttikenir. Bu konuda ilahi hikmet ac;tktlr. Doktorlar bu konunun deta
ymt daha iyi bilirler. Erkege bir kadmdan fazlastyla ·evlenmek mtisaa
desi verilmezse, normal olarak toplumda erkeklerin omrtintin yans1, 
evlilik amacmm ana motifi olan tenastil ic;gudusunu muattal halde 
btrakmaya vesile olur. Bir erkegin kendi ya&mda bir kadmla evlendigi 
farzedilecek olursa; bunun elli seneden fazla ·kalan omrti bo§a gitmi§ 
olur. Bilhassa kendisinden daha da ya§h bir kadmla evlenen ve normal 
hayat ya§ayan ki§iler ic;in bu kural gec;erlidir. Kendisinden daha ktic;tik 
bir kadmla evlenen ic;in bu sure daha az olur. Herhalukarda erkek elli 
ya§mda bile 15 ya§mda bir kadmla evlenecek olsa 15 ytlhk omrtinti bo
§a gec;irmi§ olur. Kald1 ki, normal olarak erkeklerde btihlg ya§ma er
meden once meydana gelen erken olum, ya§hhk vb. !lastallklar gortil
mekle beraber kadmda, ancak adetten kesilme ya§mdan once bu gibi 
haller gortilebilir. Hatta bu fark1 baz1 Fr~nk filozoflan da gormti§ ola
caklar ki, §6yle demi§ler : Bir erkegi, bir ytl boyunca, 100 kadmla b~
ha§a btraksak, bir yllda bir erkekten 100 insan dogabilir. Ama yuz er
kegi, bir yll, bir kadmla ba§ba§a b1raksak, en c;ok soy alabilme imkam
mtz yalmzca bir tek insandtr. Kesin olarak gorti§ odur ki; boyle bir 
kadm sadece bir mahsul verebilir. <;unkti erkeklerden her biri digerinin 
ekinini bozar. Tabii kurallar uyannca neslin c;ogalmast durumunun 
onemini dikkate alanlar ve buna mukabil milletlerin durumunu g6z0-. 
niinde bulunduranlar, bu §artl c;ok iyi gortirler. Bu da ikinci mukaddi
me. 

Sonra kadmlarda dogum oram yeryiiztintin btiyiik -bir ktsmmda er
keklerden daha fazladtr. Erkekler kadmlardan daha az dogduklan hal
de, 61\im, me§gliliyyet gibi engellere daha c;ok ma'ruz kahrlar. Bu se
beple erkekler, evlen~eme durumuyla kadmlardan daha c;ok kar§Ila
§trlar. Genellikle sava§larda, askeri ortamda ve e§lerin gec;imini sagla
mamn zor oldugu hallerde bu durum mti§ahede edilmektedir. Fi.trat 
nizammm temeli boyle oldugu ic;in, milletlerin ve toplumlann gelenegi 
ve ah§kanhgt boyle cereyan ettigi ic;in umumiyetle ailenin gec;imi er
kege aittir. istisnalar mi.istesna. l;)u halde evlenme c;agma .gelmi§ bir 
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~rkege birden fa_zla _kadmla e~l~nmeyi engellesek, _ka~mla_:dan bir ~o~ 
gunun evlenme Imkanlarmm ehnden ahnmas1 netices1 dogar. Halbukl 
kadmm tabiati soyunun devammi arzular. ( ... ) 

~imdi de sizi, e~ler arasmdaki ge~im durumunun temeline indir
meye ~ah~acak ve akil ve fitratm bu noktadaki htikmunti gostermeye 
gayret edecegiz : Erkek; kadmm koruyucusunun, evin efendisinin ken
disi olmasm1 ister. Bedeni gucti, akh, kazanma ve savunma yetenegine 
sahip bulunmasi bunu gerektirir. Bunun i<;in Allah Teala; (lerkekler 
kadmlar uzerinde kaimdirler_,, buyurmaktadir. Kadm . ise; sab1rh ol
dugu, yufka yurekli buluridugu i~in , ev i~lerinin sorumlusu ve ~ocuk
larm terbiyecisi olmak ister. Daha once de soyledigimiz gibi kadm, er
kekle ~ocuk arasmda ihsas ve dti§tinme vas1tas1dir. Kadm; erkek c;ocu
gunu derece derece erkeklige hazirlamak i~in kendisinin aciz oldugu
nun farkmdad1r. Keza k1z ~ocugunun da tabii fonksiyonunu icra etmek 
i~in gorevini ii.stlenmeye ve hassas olarak yeti~tirmeye kendisini vazi-
feli sayar. ( ... ) -

Benimle birlikte be~eriyyetin geli~im tarihini ara§tiracak olur da; 
evlilik ve aile ya da evlilik ve uretkenlik konusunda inceleme yapacak 
olur.samz, hi~bir millette erkegin bir tek kadmla yetindigini goremez
siniz. Nitekim bu canhlann pek ~ogunun ozelligidir. Bu konunun tabii 
nedenini a<;Iklama sadedinde degildir elbette. Bilakis ara§tirmalar gos
termi§tir ki; vah§i kabilelerde kadmla erkek arasmda anla~maya bagh 
bir hak vard1r. Anne evin reisidir. <;unku genellikle baba belirlenmi§ 
degildir. Fakat insanhk ilerleyip geli§tik<;e, bu kan§lk ve ortakla§a ha
yatm zaranm farketti ve genelle§meden ozelle§meye dogru meyletti. 
Kabiledeki ilk ozelle§me; bir kadmm bir erkegi olmas1, kabilenin ba~ka 
erkekleriyle birle~memesi oldu. Bu geli§me devam etti. Nihayet bir er
kegin belirli bir say1yla simrlandmlmakstzm birkac; kadma sahip ol
masi noktasma geldi. Kadm say1s1 s1mrh degilcti. Mtimktin oldugu mik
tara baghydl. Boylece aileler tarihi yeni bir doneme ge~ti. Burada baba, 
soyun diregi ve yuvanm temeli oldu. Nitekim son donem Alman ve in
giliz bilginleri aile tarihiyle ilgili kitaplarmda bU konuyu a~IklaiDI§

lardlr. Buradan hareketle Frenkler, bu tekamtiltin sonw;ta bir erkegin 
bir kadm1 olmas1 gerektigi noktasma ula§mi§lardir. Bu ana ilkedir. Ve 
bu ilkenin btittin evlerde gec;erli olmas1 gerekir. Ama tabii ve sosyal 
geli§melerle, kadmlarm menfaati, toplumun menfaati ve tabii yetenek
lerinin geregi olarak bir erkegin birden fazla kadma kol kanat ger
mesini gerektiren hallerde durum ne' olacakttr? Acaba bu ozelle§me 
sonucu gtintimiizde hangi toplumda erkekler bir tek kadmla yetinme 
geregini duymw~lard1r? Bize bildirilebilir mi? Avrupa'da ytizlerce. bin
lerce erkekten zina etmeyen ka(: erkek vard1r? Hay1r, erkek tabiatl, 1rsi 
kabiliyetleri geregi olarak . tek bir kadmla yetinemez. <;unkti kadm her 
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zaman erkegin isteklerini kar§tlamaya yeterli degildir. Keza her vakit 
kadm, bu il?tegin tirtintinii vermeye kabiliyetli olamaz. Ki bu iiriin 
nesildir. Erkekte birle§me istegi, hi«;bir vakte bagh degildir. Ama ka
dmm bunu kabul etmesi vakte baghdtr. Bazt vakitlerde kadm bunu 
isterken, baz1 zamanlarda istemez. Kadmm erkegi kabultiniin tabii mo
tifi -fttri giicii dengeli oldugu takdirde--;- ancak adetten temizlenme 
sonras1d1r . .Actet ve hamilelik anmda ise tabiatl geregi birle§mek iste
mez. 6yle samyorum ki; kadm erkegi memnun etme istegini kendi ru
huna yerle§tirmemi§ olsa ve bundan zevk duymasa, birle§me anmda 
duydugu zevki hatlrlaytp buna dayah hayaller kurmasa, birle§meyi 
tekrarlamak ic;in yeni bir istek duymaz. 6zellikle egitimin etkisi ve 
genel ah§kanhklan nedeniyle kadmla~ temiz kaldtklan giinlerin «;o
gunda bile, erkeklerden ka«;arlar. <;iinkti iiretimin ana ilkesi olan a§tla
ma i«;in, kadmm her am miisaid degildir. Bu ~tklamadan anla§thyor 
ki; erkegin bir tek kadmla yetinmesi; tabiatl icab1 kadmm kendisini 
kabule e1veri§li olmadtgt uzun giinler boyunca, kadma dogru htzla istek 
duymasm1 gerektirir .. Bunun en belirgin hali adet, hamilelik ve dogum 
sonras1 halidir. En azt ise emzirme siiresidir. ( ... ) 

Bu mukaddimeleri dikkatle okudunuzsa, detaylanm, temellerini 
iyice ogrendinizse, a§agtdaki neticelerin ortaya c;tkbgmt gorursunuz . 
.Aile hayatmda mutlulugun temeli, erkegin bir tek e§i olmastdtr. insan
hgm tekamtiliiniin en yiiksek noktas1 budur. insanlarm egitimle yon
lendirilmesi gereken nokta da budur. Buna inanmak ve kabullenmek 
gerekir. Ancak zaman zaman insanlarm bu esas1 tiim olarak benimse
melerini onleyen engeller zuhur edebilir. ihtiyac;lar; bir erkegin bir
den gok kad1m kanadt altma almasmt gerektirebilir. Bu konuda kadm 
ve erkeklerin menfaatl bunu icab ettirebilir. Sozgelimi bir erkegin, k~str 
bir kadmla evlendigi halde .soyunu devam ettirmek i~in, ba§ka bir ka
dma ba§vurmast icab edebilir ve bu her ikisinin de menfaatma olabilir. 
Bu gibi hallerde kadm, kendisini bo§amamast kayd,tyla kocasmm ba§ka 
bir kadmla evlenmesine miisaade edebiiir. Ozellikle krallar ve hiikiim
darlar ic;in bu husus gec;erlidir. Yahut kadm, artlk her tiirHi verimli
likten uzak bir ya§a girer, kocasmm daha ba§ka kadmlarla ili§ki kur
maya miisaid oldugunu goriir ve kocasma evlenmek ic;in izin verir. 
Kendisini ~ocuklanmn terbiyesine ve egitimine verebilir. Veya erkek 
tek bir kadmm kendisi ic;in yeterli olmayacag1m, tabiatl geregi daha 
c;ok ili§ki kurmak istedigini kabul edebilir. Ancak e§inin tabiati bunun 
tamamen tersi olabilir. Ya da kadmm adet gorme siiresi her ayda 15 
giine kadar t;Ikabilir. _ Biitiin bu durumlarda erkek; ya ikinci bir evlilik 
yapmak zorunda kalacakbr veya dini, mall ve sthhati mahvedecek olan 
zinaya yonelecektir. Zina ise, bir ba§ka e§in eklenmesinden araJarmda 
e§itlik ve adalet kurmak kayd1yla daha kotiidiir. Ancak islam'da bir-
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den fazla evliligin mi.ibah olmasmm §artl adalettir. Bunun ic;in birden 
fazla evliligi yasaklayan toplumlarda zina normal kabul edilmi§tir. Bir
den fazla evlilik, toplumun menfaati ic;in de gerekebilir. Sozgelimi; ka
dmlar say1 i'tibariyle fazla olurlar. Bu da bugi.inki.i ingiliz topragmda 
oldugu gibi fuh§un fazlala§masma neden olur. Sava§an her i.ilkede bin
lerce erkek oli.ime gider ve bu sebeple kadm say1s1 artar. Bu da kadm
lann c;ah§malanm zorunlu k1lar. Tabii ihtiyac;lanm gidermek ic;in c;aba 
harcamalanm gerektirir. Halbuki kadmlann c;ogunlukla yapt1klan i§
ler kar§Ihgmda elde ettikleri bedel, kendi giderlerinden ba§ka bir §ey 
degildir. Kadmlar kendilerini kazanc; ugrunda feda ettikleri takdirde, 
elbette ki bunun sonu huzursuzluk ve mutsuzluk olacaktlr. Garantisi 
olmayan kadm, · kendini satarak ayakta durmak geregini ctuyarsa ra
hatstz olur. Bilhassa babas1z di.inyaya gelecek c;ocuklan onu rahats1z 
eder. <;ocuk emzirme, c;ocuk yeti§tirme gibi dogum sonras1 hailer de 
onu huzursuz ktlar. Nitekim ingiliz kadm yazarlardan bir ktsmi fabri
kalarda ve diger i§yerlerinde c;all§an, kendilerini ve -namuslanm heba 
etmekten ba§ka ~1kat yolu bulmayan pek c;ok kadm1 gori.ince birden 
fazla evliligin gerektigi kamsma varmt§lardtr. islam, zaruretler gerek
tirdigi ve zaruret kayd1 ile s1mrh oldugu, erkeklerin genellikle menfaat
tan c;ok §ehevi isteklerinin galibiyyeti sebebiyle bu yola yoneldikleri 
ic;in c;ok evlilige mi.isaade etmi§tir. Fakat esas olan; tek kadmla yetin
mektir. ideal ~ekil de budur. Birden fazla kadmla· evlenmek - islam'a 
gOre-:- bir emir degil , bir ruhsatt1r. istenen ve arzu edilen bir c;ozi.im 
degildir. Sadece zaruretin gerektirdigi bir izindir: Ayetin belirttigi ve 
tekrar tekrar i.izernde durdugu gibi bu izin belirli §artlara bagh~hr, 
stmn mahduddur. (Re§id Rtza, Tefsir el -Menar, IV, 348- 359) 

·~eriat-i Muhammediye erkege dort kadmla evlenme izni vermi§tir. 
Ancak bunu, aralannda adalet yapabilme gi.ici.ine baglarn1~tlr. Aksi 
takdirde birden fazlas1yla evlenmek caiz olmaz. Nitekim Allah TeaJa : 
ctAdalet edemeyeceginizden korkarsamz bir tane ile yetinmek gerekir.1> 
buyurmaktad1r. Eger erkek e§lerinden her birinin hakktm tam olarak 
veremezse evin di.izeni bozulur, ailenin gec;imi kottile§ir. Evin di.izenini 
ayakta . tutan ana c!irek, aile fertleri arasmdaki birlik ve uyu§rna
dlr. ( ... ) Gerek Hz. Peygamber gerekse ashab-1 gi.izin, Hulefa-i Ra~idin 
ve 0 gi.inden bu gi.ine salih bilginler birden fazla kadmla evlenmil?lerse 
·de e§ler arasmda. actalet gozetmek ic;in Allah'm emirlerine itina etrni§
lerdir. Gerek Hz. Peygamber, gerekse o'nun ashab1 ve salih ki~iler; el?
lerinden birin in s1ras1 oldugu ak~am , onun izni olmadan rliger e§inin 
odasma dahi girmezl ercli Hatta Hz. Peyga rnber hasta iken bile omuz
larda ta~mara l< e~lerinin evi'ne gottiril lurcli.i Ma k.sad aclaleti korumaktJ. 
El?lerlnden hi<;:birinin cvind C' s i.irekli kalmaya raz1 olmamll?li. Birinin 
yamndayken yarm kimin yanmdaytm? diye sorardl . E!?leri o'nun Hz. 
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Ai§e'nin siras·mi sordugunu anlami§lar ve hastalig1 boyunca Hz. Ai§e'
nin ya:mnda kalmasma izin vermi§lerdi. 0 buna raz1 m1S1mz? dedigin
de, hepsi evet demi§lerdi. Gortiluyor ki, Hz. Peygamber e§lerinin nza
smi almadan Hz: Ai§e'nin evinde kalmarm§tlr. ( ... ) 

Hatta fakihler derler ki : imamlann icmama gore; birden fazla 
kadmla evlenen kocamn, evin yerle§imini taksim konusunda da e§itlige 
riayet etmesi vacibdir. Keza aralanndaki nafaka dag1t1mmda da aym 
e§itligi korumas1 gerekir. Hatta demi§lerdir ki; bir deliye velayet eden 
ki§inin, deliyi e§leri arasmda gezdirmesi icab eder. Yine fakihler der
ler ki; bir e§inin s1ras1 olan ak§am erkegin diger e§lerinin yanma gir
mesi caiz degildir. Ancak girmeyi mubah kllan bir zaruret bulunursa 
caiz olur. Fakat kocanm evin di§mda kansma selam verip, ic;:eri girme
den di§ardan halini sormas1 .caizdir. F1k1h kitaplan s1ras1 gelen e§in 
yanma girmek istedigi zaman, kans1 kap1y1 kapayacak olursa, kocamn 
o kadmm odasmda yat1p ba§ka bir odaya gec;:memesi gerektigini, ancak 
soguk ve benzeri bir engel olursa gec;:ebilecegini belirtirler. Hanefi bil
ginler derler ki; ayetin zahirinden anla§Ihyor ki; adalet, ev sec;:mede, 
giymede, yemede, sohbette farzdu. Ancak cinsi temasta farz degildir. 
Bu konuda c;:ok temas isteyenle, hie; temas edemeyen veya orgam kesik 
olanla hastalanmi§ ve sagllkll olan arasmda fark yoktur. Onlar derler 
ki; adalet e§ligin hakk1d1r. Ve §er'an diger haklar gibi kocaya vacibdir. 
Qtinkti bunlar arasmda bir farkhhk yoktur. Hanefi fakihl er derler ki; 
koca adaletli davranmaz ve bu sebeple .hakimin huzuruna <;Ikanhrsa, 
onu bu davram§mdari nehyetmek ve azarlamak vacib olur. Eger yine . 
tekrarlarsa ona sopa cezas1 verilir. Hapis cezas1 verilmez. Btittin bunlar, 
birle§menin asli maksad1m k6rumak gayesine mahsustur. Birle§medeki 
as1l amar;, iyi davranmak ve ger;imde yardimla§maktir. 
lefet etmeye aldirmaksizm nas1l birden fazla kadmla evlenebiliriz? 
tirilme ihtimali bulunmayan htiktimlerden sonra; e§ler arasmda - bl
rakm bu ihtimalin gerc;:ekle§mesini___.: adalelli davranmaya gti<; yeti
rememe ihtimali . bulunursa na~nl birden fazla kadmla evlenmek caiz 
olabilir? Biz, fani olan arzulanmlZl tatmin etmek ve belirli zevkler 
elde etmek ir;in ortaya <;lkaeak bozukluklara ve §erefli e§eriate muha-

Bunca §er'i tehdidlerden ve onca zorunluluklardan ve te'vil , d2gi§
Bu, ana ilkenin aksinedir ve kemalin tersinedir. Ruhun huzurunu sag
layan dostluk ve merhamete ayk1ndu·. Bunlar ise aile hayatmm te
melleridir. ( . .. ) Bir muslumanm; ancak zaruret halinde bu yola ba!}
vurmasl ve b-una ba~vururken de Allah'm !}art ko~tugu adalet ilkesine 
sanlmas1 gerekir. (He~id R1za, T efsir el-Menar, IV, 364- 370) 

~ok Evlilik Emir Degil , Ruhsatt.ll' 

Taudcli.id-ii z~ vcatta , muhafazakar davranmakla beraber. <t.d~tleti 
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gozetememe endi§esiyle birisiyle veya malik oldugu cariyeyle yetinmek 
hakkmdaki bu ruhsat ... Evet - Muhafazakarhkla beraber- bu ruhsat; 
hikmetin berrakhgm1 ve bu hikmetteki kurtultt§U hissettiriyor. Bir 
zamanlar insanlar, kendilerini yaratan Rablarma kaq1 bilgi~lik tas
layarak kendilerinin, insamn hayati, yaratlll§l ve mevzuatl hususunda 
Allah Teala'nm bilgisinin tisttinde bir bilgiye sahip olduklanm iddia 
ediyorlard1. <;tinkti onlar bu ve diger hususlarda s1rf heva, arzu, cehalet 
ve korltiklerine dayanarak konu§uyorlardL Btittin bu hadiseler ve za
ruretler i~in konulan bu kanunlann yaplll§mda Allah Teala'mn irade 
ve kudretini hesaba katmadan, meseleyi bu a~tdan mtitalaa ediyor
lardt! 

Bu, cahilce, amiyane bir iddiad1r. Bu bir ktistahhktlr, edebsizlik
tir.. . Bu bir ktiftirdtir, sap1khktlr. Fakat soyleniyor ... Ne yaztk ki, 
ktiftir ve dalalette bulunan utanmaz nankorler, bu kor cehaletin i\!inde 
eridiler gittiler Zira onlar, Allah'a ve §eriatine kar§l bobtirleniyorlar. 
Allah Teala'mn biiyiikltigti kar§ISmda, kendilerinin..daha btiytik olduk
lanm izhar etmek istiyorlardi; Onlar, bu dine pusu kurmak i~in en 
nazik noktalardan, korkmadan, kendilerini emniyette hissederek Al
lah'a ve O'nun yoluna \!amur abyorlard1 . . 

Bu meseleyi --taaddtid-ti zevcatm islam'm yerle§tirdigi muhafa
zakar §ekliyle mtibah olmas1 meselesi- a~1khk, kat'iyyet ve kolayhkla 
ele almak gerekir. Bulundugu pratik ve realist vak1alan bilmek yerin-
de olur. ( ........ . .... .. ) 

islam, erkeklerin -hi~ bir kayd ve §arta baglanmadan- on tane, 
daha fazla veya daha az kadmlara sahip olduklan bir zamanda geldi. 
Erkeklere §6yle seslenerek geldi : Bir hudud vard1r. Mtisltiman hi~bir 
zaman bu .hududu c;ignemege yeltenmez. 0 da dortttir. Bir kayd var
dir : 0 da adaletin gozetilmesidir. Aksi tadirde, bir taneyle yetininiz. 
Veyahutta malik oldugunuz cariyenizle iktifa ediniz. 

islam hi~ bir zaman bu meseleyi ba§lbO§ btrakmamt§ sadece me
seleyi stmrlandJrml§tn~. islam, i§i erkegin arzusuna terk~tmek i~in degil, 
taaddtid-ti zevcat1 adaletle zabt-u rabt altma almak ic;in gelmi§tir. Aksi 
takdirde verilen ruhsatl men'ederdi. 

Peki islam bu ruhsat1 nic;in vermi§tir? 
<;tinkti islam insani bir nizamd1r. islam, pratik ve mtisbet bir ni

zamdlr. lnsamn f1trat ve yaptsma uygun bir nizamdtr. insanm zaruret 
ve vak1alanna muvat1k bir nizamd1r. islam, muhtelif zaman ve mekan
larda, c;e§itli durumlarda insanm · daima degi§me halindeki hayat ger
~eklerine uygun bir nizamd1r. 

tslam, pratik ve mtisbet bir nizamct1r. islam; insam, ic;ine dti§ttigti 
batakhktan, ic;inde bulundugu durumdan kurtartp ytikseklere, f1tratlm 
inkar etmeden, degi§tirmeden ytikseldiklerin en son noktasina c;1kar-
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mak ister. Deger ve k1ymetlerini bozmadan, ihmaJ etmeden . . . insanm 
§iipheye diil}tiigii, yamld1g1 noktalarda zorluga ve zulme ba§vurmadan 
yiiksel tir. 

<;iinkii Islam, insamn f1tratln1 ve hayat gen;eklerini y1k1p toz eden 
kof palavrac1hga, silinmeye mahkum zeratete, ba§Ibo§ ve hayali idea
lizme dayanmayan bir nizamd1r. 

islam, irisanm yaratlh§ma ve cemiyetin nezafeti_ne dikkat eden 
bir nizamd1r. Bunun i<;in, bu gerc;ekleri sarsan zaruretlerin tokmag1 
altmda ahlak1 bozmaya ve cemiyeti kirletmeye ma'tuf maddi bir esasm 
getirilmesine asia miisaade etmez. Bilakis, ferd ve cemiyetin kolayhkla 
yapabilecegi, ahlaki yap1y1 ve cemiyetin temizligini koruyabilecek esas
larm konulmasim her firsatta §iddetle te§vik eder. 

Gelin, islam 11izammdaki bu esaslann hususiyetlerini beraber in
celeyelim. Once taaddiid-ii zevcat meselesini ele alallm. Bakallm neler 
gorecegiz? · ' 

ilk olarak ... --Gerek giiniimiizde, gerekse tarihte- birc;ok cemi
yetlerin pratik hayatmda evlenme c;agma gelmi§ kadmlarm, evlenme 
c;agma girmil} erkeklerin SayiSllll a§tlg~ bir vakia olarak gaze <;arpar. 

Ancak bir takun cemiyetlerde rastlanan bu farkllhgm, tarihin hi<; 
bir devre~inde dortte bir oramna dii§tiigii goriilmemi§tir. Her zaman bu 
nisbet muayyen bir oran dahilinde kalrm§tlr. 

Peki, muhtelif cemiyetlerde s1k s1k tekerriir eden bu meseleyi na
SI! halledecegiz? Bu; inkan hi<; 'bir fayda te'min etmeyen bir meseledir. 

Omuz mu silkecegiz buna? Yoksa insaru nefsiyle ba§ba§a b1rakarak, 
zamana ve tesadiiflere mi terkedecegiz? 

Efendim bu mesele omuz silkmekle falan halledilmez! Aym zaman
da boyle bir ~ey insamn §eref ve §ahsiyetine itibar etmeyen be§er cin
sine hiirmet beslemeyen bir cemiyetten de beklenemez! ~u halde bir 
nizam laz1rn, icraa.t laztm ... i§te o zaman kendimizi tic; ihtimal kar§I
smda ~uluyoruz : 

I - Evlilik c;agma gelmi§ her erkegin, evlilik c;agma gelmil} bir 
kadmla evlenmesi... Bu durumda - meydana gel en farkm derecesine 
gore- bir veya daha fazla kadm a<;tkta kalacakt1r. Boylece hayatmi 
- veya hayatlanm-:- erkek ytizti gormedEm gec;irecekierdir .. _ 

II - Evlilik c;agma girmi§ her erkegin, evlenme usullerine ·gore 
me§rt1' olarak ancak bir kadmla evlenmesi. .. Bu durumda cemiyet ic;e
rlsinde e§leti bulunmayan kadmlardan biri veya bir c;ogu ister istemez 
metres hayatma veya sefih bir hayata itileceklerdir. Netice olarak er
kegi, karanhk ve haram yerlerde bir metres, bir dost olarak tamya
caklardir. 
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III - Erkeklerin ---~ir k1sm1mn veya hepsinin- birden fazla ka
dmla evlenmeleri. .. Diger kadmlarm erkegi, karanllk ve haram yer
lerde bir dost, bir metres olarak degil apac;:1k bir yerde_ §erefli bir koca 
olarak tammalan .. : 

Hayat boyunca erkek yuzu gormemi§ bir kadmm durumu gozonu
ne getirilecek olursa; 'birinci ihtimal insan f1tratma aykmdtr, be§eri 
takatm d1§mdad1r. Kadmm kazanc;: ve i§te erkekden mustagni oldugu
nu _iddia eden palavractlar ne derlerse desinler, hakikati hie;: bir zaman 
degi§tiremezler. Qiinkti mesele, insamn fttratma yabanct, bu palavract, 
sathi gorii§lti, donuk fikirli heriflerin zannettiklerinden daha da de
rindir. Zira bin tiirlii i§, bin tiirlii kazanc;: kadmt, tabii hayatmdaki f1tri 
ihtiyac;:lanndan mustagni kllamaz .. . Bu, ister viicudunun veya fltra
tmm istekleri olsun, ister ev bark sahibi olmak, hayat arkada§t aramak 
gibi akli veya ruhi istekler olsun, netice itibariyle aymd1r, degi§mez ... 
Erkek c;:ah§lr, kazamr, fakat bu ona kafi degildir. Bir hayat arkada§I 
edinmek ister. i§te - -bu hususda- kadm da erkek_gibidir. Qiinkii ikisi 
de aym koktendirler. 

ikinci ihtimal ; tertemiz islam prensiblerine, afif islami cemiyet 
kaidelerine ve kadmm insani §eref telakkisine temamen z1tt1r. ~u fuh
§Un, cemiyet it;inde yay1lmasm11 goz yumanlar yok mu, i§te onlar Al
lah'a kar§t bilgic;:lik taslayan ve O'nun §eriatt onunde biiyiiklenenlerdir. 
<;unkii onlar kendilerini bu kiistahhktan men'edecek meydanda hie;: 
kimse goremiyorlar. Aksine bu dine pusu kurmak ic;:in gece gundiiz 
var giic;leriyle c;ah§an e§kiyalan buluyorlar yanlarmda!.. 

Uc;iincii ihtimal : islam'm sec;:tigi yoldur. <;unku, islam bu yolu 
sec;erken, omuz silkmenin, palavrac1llgm, yiiksekten atmanm hie;: bir 
zaman fayda vermeyecegi hakikatler muvacehesinde, bir tak1m kaytt
larla zabt u rabt altma allyor. islam, insamn musbet gerc;:ekleriyle 
- fltrattyla, hayatmdaki faaliyetleriyle- yanyana, atba§l yiiriidiigii 
ic;in bu yolu se<;mil? bulunuyor. Evet, islam daima temiz yaratlll§a ve 
sat cemiyete hiirmet besledigi ic;in bu yolu sec;:iyor. islam, insam sefa
hatin batakhgmdan tutup c;tkarmak, yiikseklere yiiceltmek, ytiksekle
rin en son noktasma yerle§tirmek ic;in bu yolu ta'kib ediyor. Ama nasll? 
Kolayhkla, gtizellikle, pratik olarak !.. 

ikincisi; ister eski, ister yeni insan topluluklannda olsun, dun, 
bugtin, yarm velhas1l k1yamete kadar insan hayatmm bir yonti daima 
goze batar. 

Bunu kim~e inkar edemez veya bilmemezlikten gelemez. 
Goruyoruz ki; erkegin en verimli t;agi, yetmi§ ya§ma kadar olan 

devredir. Kadmm c;ocuk yapabilme c;ag1 ise takriben elli ya§larma ka
dardir. Gortiluyor ki, burada erkegin hayatmdaki verimlilik c;agt ile 
kadmm hayatmdaki c;ocuk yapma c;:ag1 arasmda ortalama olarak yirmi 
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ya§ fark vard1r. ~tiphesiz, cinslerin farkh olmas1 ve sonra birle§meleri, 
hayatm nesillerle devam etme hedefine ma'tUftur. Hal bOyle olunca, 
erkekteki fazla olan verimlilik devresinden fayda te'min edemeden ha
yattan el etek ~ekmek, hi~ bir zaman umumi fitrat kanunlanyla bag
da§amaz. Fakat bu, ancak - her zaman ve her yerde her haltikarda
ge<;erli fltri hakikatlerle daima ittifak halinde bulunan - bu ruhsat·
kanununu koymakla imkan dahiline girebilir. Ferdi zorlama yolunu 
tutmadan. Bu fltri hakikatlere cevap verebilecek umumi sahalar koya
rak. Gerektigi zaman hayattan istifade edilmesine mtisamaha goste
rerek .. . i§te bu, f1tri hakikatler daima ilahi kaynaktan beslenen ka
nuni tevcihata uygundur. Be§eri kanunlann say1s1 ~ok degildir. <;tinkti 
be§eriyyetin k1s1r dti§iinceleri bunu anlamaktan uzaktlr. Uzak yakm 
btittin hadiseleri ictrak edemez. Her ttirlii ihtimalleri goz 6ntinde bulun
duramaz. 

Kan ve koca fltri vazifelerini yerine getirmek arzusu duyduklan 
halde -hastallk veya ya§llllklarmm buna engel te§kil etmesi- yukar
daki hadiselerdendir. Bununla beraber kan ve koca hayat arkada§I 
olmalan sebebiyle aralanndaki baglann kopmasm1 istemez ve aynl
maktan §iddetle ka~m1rlarsa, boyle durumlarda hangi yola _ba§ vura
biliriz? 

Sadece omuzlanmlZI silkerek, her birinin kafalanm duvardan du
vara vurmaya m1 terkederiz? ... Yahut da ba§1bo~ pal a vracl11k veya yap
rna elk bir zarafet olarak m1 kar§llanz?! .. 

--Dedigimiz gibi- omuz silkmekle hi~ bir mesele halledilmez. Pa
lavraclllk ve yapmac1k nezaket insanllk hayatl ve onun gerc;ek prob
lemlerinin ciddiyetiyle bagda§amaz .. . 

i§te boyle bir zamanda kendimizi - bir defa daha- tic; ihtimal 
kar§Ismda buluruz : 

I - Erkegi §ehvetini frenlemek ve bu f1tri arzudan vazge<;irmek 
ic;in kanun kuvvetine ba§ vurmak. Ve ona §6yle demek: Ay1p be adam! 
Bu sana yakl§maz. Hele hele kadm hakkui.daki hak ve §eref ile hie; bag
da§amaz! 

II - Erkegi ba§lbO§ b1rak1vermek. istedigi kad1m metres edinsin. 
• I Lstedigi kadmla dii§iip kalksm. Bi:iylece ·sefih bir hayat ya§asm. 

III - Erkegin ---zaruret halinde - birden fazla kadmla evlenme
.sini me§ru' k1lmak. Hem de ilk kansmm nikahllll muhafaza ederek ... 

Birinci ihtimal ; f1trata aykmd1r. insan takatmm d1 ~mdadrr. Er
kegin nefsi ve asab1 degerlerine zi t tir. Zini biz, erkekde kanun ve 
kuvvet yoluyla bu fltri arzuya kar&l bir nefret uyam.lirdlfpmiz za
man- .. bu aym zamandu kendisine bu aguhgi ve cehennemi havata 
tahammulii yiikleyen erkeklik hayatma kar~1 bir nel'ret (llur . 
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islam buna nza gostermez .. . <;iinkii islam, evi bir sukunet yeri, 
kadmi bir arkada§, bir ortU olarak kabul eder. 

ikinci ihtimale gelince .. . Bu, islam'm hilkat kanunlarma aykm
dir. Aym zamanda Allah Teala'mn hayvanlardan ustun kildigi insa
nm, insanhgma laJik olabilmesi i<;in be§eri hayatm geli§ip yukselme-
sinde, temizlenip tezkiye edilmesinde ta'kib ettigi hareket tarzma zlt
tlrL. 

U<;tincu ihtimale gelince ... Evet, bu tek ba§ma mtisbet f1tri zaru
retleri ve islam'm; hilkat kanunlarmda ta'kib ettigi seyri butun ayrm
tllanyla gozler onune sennektedir. ilk hammt evlilik hayatlarma hiir
meten muhafaza ediyor. Kan-kocay1 aralanndaki sevgi ve hat1ralarla 
ba§ba§a b1rak1yor. Netice itibariyle insanm kolay, mutedil ve pratik 
yoldan biiyuk ad1mlar atmas1m kolayla§tlnyor . .. 

Bu ve benzeri hususlar, kadm <;ocuk yapmak istedigi halde <;o
cugu olmamas1 durumlarmda da gortumektedir. 0 zaman oniimiizde sa
dece iki yol vard1r, ii<; degil ... 

I - Kansm1 bo§ayip insanm f1tratmda mevcud olan r;ocuk sa
hibi olma arzusuna cevap verebilecek ba§ka bir kadmla evlenir. 

II - Veya ilk kariSlyla olan ailevi baglan koparmadan ba§ka bir 
kadmla evlenir. 

~1mank erkeklerle, <;1g1rtkan kadmlardan bir k1sm1 l:lirinci yolun 
miidafaasma yeltenebilirler. Ama kadmlarm en azmdan yiizde dok
sandokuzu; kocalarma, bu yolu tavsiye edenlere tel'inle kar§Ihk vere
ceklerdir. Hi<;bir kar§Ihk gozetmeksizin kadmlann evini ba§ma y1kan 
bir yoldur bu. 

Nitekim, k1s1r olup da bu kusurunu evlenme anmda a<;Iklayan ka
dmlar r;ok azd1r. <;ok ker~ k1s1r kocalar kanlarmm daha evvelki koca
lanndan yanlannda getirmi§ olduklan kiic;iik <;ocuklan severek ken

. dileri ir;in bir rahat ve iinsiyyet vesilesi kabul ederler. Bu kiic;iik yavru
lar ile - kendi 9ocuklan olmamalarmdan dolay1 her ne kadar iiziintii 
duyarlar ise de- evlerinin ic;i ne§'e ve hareket ile dolup ta§ar. · 

Boylece biz HH kalaballgma ve §aklabanllga mahal btrakmayacak 
§ekilde meseleyi pratik hayatm realitesi olarak dii§iinmeye c;ah§tik. 
Kat'i ve ciddi mevzUlarda bo§bogazllgm ve igrenc; komedyenligin yeri 
yoktur ... 

Biz, ulvi hikmetin pmltllanm bu ruhsatm g6stermi§ oldugu nas
larda bulduk. <;unkii bu ruhsat, a§ag1daki ayet-i celileyle tahkim edil
mi§tir: 

<<Sizin ic;in helal olan kadmlardan iki§er, iic;er, dorder olmak iizere 
nikahlaJin. Adaleti gozetemeyeceginizden endi§e ederseniz, bir tane 
ile iktifa edin.JJ (Nisa, 3) · 
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Nitekim ruhsat, f1tri ger~eklere ve hayati hakikat!ere cevap verici 
mahiyyettedir. <;e§itli ·pratik f1tri zaruretlerin ag1rllgt altmda cemiye
tin ~ozi.ili.ip dagllr.oas1 gibi bi.iyi.ik bir tehlikeye kaq1 karuyar ... Kayda 
gelince .. . Bu, aile hayatm1 ta§kmhk ve ayrllma gibi felaketlere kar§I 
himaye ediyar. Kadm1 zuli.im ve bask1dan karuyar. Zaruret almaks1zm 
s1rf ki.i~i.ik di.i~i.irmek i~in giri§ilen tarruzlara kar§I ~admm §eref ve 
haysiyetini karuyucu tedbirler ahyar. izzet-i nefsinin icab1 ve zartlret
lerin yi.ikledigi vazifeleri garanti altma ahyor. 

islam'm ruhuna ve anun ta'limatma vak1f alan birisi, kalktp 11Ta
addi.id-i.i zevcat sadece erkegin yararma alan bir §eydir ... i~timai veya 
fttri zaruretler nazan itibara almmadan yap1lm1§ bir tercihtir .. . Bu, 
hayvani bir §ehvet htrsmdan ba§ka bir §ey degildir .. . Bu, kadm arka
da§larla erkek arkada§lar arasmda yap1lan degi§im gibi zevceler ara
smda yapllan bir degi§imdir.ll diyemez. 

<;i.inki.i bu, zaruretler kar§ISmda ba§ vurulan bir kaptdtr. Prablem
ler kar§tsmda tercih edilen . bir ~ozi.im yaludur. 

·. llem taaddi.id-i.i zevcat, pratik hayatm bi.iti.in ger~eklerine egilen 
islami nizamda hi~ bir kayd ve §arta baglanmadan ba§tbo§ btrakilmt§ 
da degildir. 

Eger bir grup bu ruhsati ana gayesinden ba§ka yonlere saptmrsa, 
erkekler, ailevi hayatl bazmak ve kad1m hayvani arzularm bir meta1 
durumuna getirmek i~in bu f1rsat1 degerlendirme yoluna giderlerse. 
Taaddi.id-i.i zevcatl erkek dastlarla kadm dostlar arasmdaki degi§itn gibi 
zevceler aras1 bir degi§im telakki ederler ve bunun yamnda bozuk §ek
liyle uharem)) hayatmt tercih ederlerse ... Bu, islam'a uymaz. Bu tip 
ki§iler islam'1 temsil etmekten fersah fersah uzakttrlar ... Qi.inki.i onlar 
islam'm mi.ibarek, temiz ruhunu idrak edemedikleri ic;in bu hale gel
mi§lerdir. Bunun as1l ,sebebi, islam'm hi.ikmetmedigi bir cemiyette ha
yat si.irmeleri, islami esaslara hayat hakk1 tammayan bir cemiyette 
ya§amalandtr. islam nizammm hakimiyyetinden mahrum bir cemi
yette. Halkt, islam'm prensiblerine, islam'm tevcihatma, islam'ln adab 
ve erkanma ve islam'm getirdigi geleneklere davet edecek mi.isli.iman 
bir iktidardan. uzak talihsiz bir cemiyette ... 

islam nizammdan ve islam §eriatmdan kopmu§ islam di.i§mam bir 
cemiyet, §iiphesiz bu sap1khgm ilk sorumlusudur. Evet, ba§lbozuk l<ha
rem)) hayatmm bu hale getirilmesinde ba§ roli.i oynayan bu cen1iyet 
§eklidir. Aym zamanda ailevi hayati, behimi arzularm tatmin sahas1 
haline getiren yine bu gayr-i islami cemiyettir. Bu durumu kim di.izelt
mek isterse insanlan islam'a, islam'm §eriatma ve islam'm yoluna 
davet etsin ... Evet, halkl temizlige, nezakete, dogruluga ve i'tidale c;a
gusm .. . Bu batakllktan kurtulmak isteyen insanlan, islam'a davet et
sin. tsH\mi htiki.imlerin bir k1smm1 ahp bir k1sm1m btrakmaya degil, 
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islam'1, hayatm biitiin cephelerini ku§attct parc;alanma kabul etmez 
bir biitiin olarak kabullenmeye ·c;agtrsm ... <;iinkii "islam, miitekamil bir 
nizamdtr. <;iinkii islam, be§eri hayat1 kucaklayan kiilli, cihan§iimul 
bir sistemdir. . . · 

.Ayet-i celile'de istenen adalet; muamelelerde nafakada ve cinsi 
miinasebette adalettir. Kalbi arzu ve duygulardaki adalete gelince ... 

Hic;bir kimseden boyle bir §ey taleb edilemez. <;iinkii bu insanm 
iradesi dt§mdadir. Allah Teala bu surede diger bir ayet-i kerime'de bu 
nevi adaletten §U §ekilde bahseder : 

<<Adil hareket etmeye ne kadar ugra§Samz, kadmlar arasmda e§it
lik yapamayacaksm1z. Bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin 
ki, obiiriinii askldaymi§ gibi b1rakmayasm1z.>> (Nisa, 129) . 

Baz1lan bu ayet-i celileden taaddiid-ii zevcatm haram olduguna 
dair delil c;tkarmak sevdasmdad1rlar. Fakat mesele hie; de bOyle degil
dir ... Allah'm §er,iat1, sagdan verip soldan alma gibi, bir ayette emre
derken bir diger ayette yasaklamaz. istenilen adalet -ki bu tahakku
kundan korkuldugu zaman terkedilir- muamelatta, nafakada, mua§e
ratta, cinsi miinasebette ve diger durumlarda yerine getirilmesi iste
nen adalettir. Hie; bir hususda kadmlarmdan birini noksan btrakma
yacak, veya digerinden daha makbul saymayacak §ekilde bir adalet ... 
T1pk1 peygamber -;-salat ve selam o'na olsun- in yaptlgt gibi. .. Ki o, 
be§eriyetin tamd1g1 insanlarm en yiicesi ve en adilidir. <;evresinde bu-

. lunanlardan, hatta e§lerinden hie; birisi o'nun Hz. Ai§e'yi (r.a.) hep
sinden fazla sevdigini, ona goniilden bir sevgi ile baglandtgmt ve bu 
sevginin sadece ona mahsus olup digerleriyle payla§mad1gm1 bilmeyen 
yoktu. <;iinkii kalbler sahibinin miilkii degildir. Zira «kalb Rahma11'm 
iki parmag1 arasmdadtr.>> istedigi tarafa c;evirir ... Halbuki Peygamber 
·efendimiz (s.a.) dinini ve kalbini daha iyi biliyordu. Ve §Oyle dyordu: 

((Allah'tm! Malik oldugum §eyde benim paytm budur. Senin malik 
olup da benim miilkiim dahilinde olmayan §eyden dolayt beni levmet
me.>' 

Bu noktayt gec;meden once bir defa daha tekrar ediyoruz ki, islam 
taaddiid-ii zevcat meselesini ba§tbo§ bn-akmamt§tlr. Bir taktm stmrlar 
~izmi§tir. Taaddiid-ii zevcatl emrederken verilen ruhsatt c;e§itli bag
larla zabt u rabt altma almi§hr. Be§eri hayatm ger~ekleri, insani ftt
ratm zaruretleri kar§lSmda islam; bu ruhsatm verilmesini luzumlu 
gormii§tiir. Ciinkii zikrettigimiz bu zaruretlere ve §U hakikatlere gii
niimtizde bile s1k s1k rastlanmaktadtr. Aym zamanda bu gerc;eklerin ve 
zaruretlerin gerisinde ba§ka mille~lerin hayati devirlertnde ve diger 
durumlarda gortilen daha bir~ok zorunluluklar ve sebebler vardtr. Bu 
Rabbani nizamm getirmi§ oldugu her tiirlii hiikiim ve ta:limatta ol
dugu gibi. Ne yaz1k ki be§eriyyet, tarihin her devresinde her yasagm 
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arkasmda gizlenen fayda ve hikmeti sezmekten daima aciz kalmt§tlr. 
Hikmet ve fayda, biitiin ilahi nizamlarda olagelmi§ iki farizadtr. insan- . 
hk, bu smtrh be&eri idraki ile ktsa insanhk tarihinde bu iki unsuru id
rak etse de, etmese de durum bu merkezdedir! .. 

Bu izahtan sonra, adaletill tahakkukundan korkuldugu an ayet-i 
celile'nin ortaya koydugu ikinci icraata ge~ilebilir. 

«§ayet aralannda adalet ya:pamayacagmtzdan endi§e ederseniz, o 
zaman bir tane almahstmz veya malik oldugunuz cariye ile yetinme
lisiniz.n 

Yarii, birden fazla kadmla evlenen §ahts, §ayet adaleti hakktyla 
gozetemeyeceginden endi§e ederse, bir kadmla yetinsin! Dikkat edile
cek olursa biri a§mayt yasaklam1yor. Yahut «Malik oldugunuz cariye 
ile yetinmelisiniz. )) Evet, cariyenizi zevce olarak segebilirsiniz. Boylece 
bu ayet-i celile herhangi bir Slnlf ~izmemi§ oluyor. 

Cariyelik 

Cariyelerle evlenmek; cariyenin insanhk §eref ve haysiyetinin iade
si yoniinden biiyiik bir ehemmiyet arzeder. Bu; cariyeyi ve nesli:.1i efen
disinin elinde hiirle§tirme yolunu giiden bir evlendirmedir. Hatta ev
lenme amnda efendisi cariyeyi azad etmese bile. Cariye, dogum yap
tigi giinden sonra < <~ocuk anast•> «iimmii veled•> olarak tammr, efendi
sinin onu satmas1 yasaktir. 

Ancak efendisinin oliimiinden sonra hiirriyyetine kavu§abilir. <;o
cuguna gelince . .. Dogdugu giinden itibaren hiirdiir. 

'<;ocugunu diinyaya getirmesi arzusu ile cariyeyi efendisinin yanm
da btrakmak hususu da aym §ekildedir. Bu dui"umda cariye ~ocuk do
gurursa <dimmii veled>> adm1 allr. Artik ba§kasma sat1lamaz. Efendisi
nin oliimiinden sonra da dogrudan hiir olur. Ondan dogacak ~ucuk da 
efendisi tarafmdan nesebi tamnd1g1 takdirde hiir olur. 

Gerek evlenmek, gerek.Se ~ocuk yapmak iizere yanmda btrakmak 
huslr.su s1rf hiirriyete ula§tlrmak i~in ba§ vurulan bir metoddur. islam 
bunun gibi pek <;ok te§riat vaz'etmi§tir kolelerin hiirriyyetini te'min 
etmek i~in . Cariyenin, ~ocugunu diinyaya getirmesi i~in evde tutulma 
meselesi bir bak1ma §iiphe emaresi arzedebilir. Daha once de beyan et
tigimiz gibi, kolelik mevzuu biitiiniiyle bir tak1m zaruretlerin meydana 
({lkard1g1 bir mevzudur. Allah'm §eriatmi tatbik eden miisliiman devlet 
ba§kam tarafmdan ilan edilen harblerde kolele§tirmenin normal kabul 
edilmesi bir harb zaruretidir. i§te bu zaruret yiiziindendir ki, cariyele
rin evlerde b1rak1larak ~ocuk diinyaya getirmesi ve boylece sablmala
nnm onlenmesi miibah kihrimi§tir. Zira diger tarafta iffetli miisliiman 
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kadmlardan harbde esir dti§enl~rin durumu ~ok daha beter ve ~ok da
ha ac1 idi. 

. Fakat burada hemen §Unu da ifade edelim ki; §tiphesiz bu kole 
muamelesi goren esirlerin hayatta mutlaka kar§llanmasl gereken bir 
tak1m fltri arzularmm bulundugunu da hi~ bir zaman unutmamak ge
rekiro Zaten insanm f1tratma ve yaratlh§ma htirmet besleyen pratik bir 
nizamdan bu hususta ihma.Ikarhk beklenemezdi. Bu fttri hisler ya ev
lendirme .yoluyla tatmin edilir, ya da efendisinin evinde b1rakthp ~ocuk 
yapma imkam saglanarako Kolelik nizam1 devam ettigi mtiddet~e bu, 
boylediro islam'm bu htiktimleri koymasmm yegane sebebi, cemiyet 
ic;inde ahlak1 bozucu ve cinsi ta§kmhk yarabc1 herhangi bir hadiseye 
meydan vermemek ic;indiro ~ayet cahiliyyet devrinde oldugu gibi, fttri 
arzu ve isteklere azgmllk ve metres tutma usultiyle cevab verilmeye 
kalkl~lllrsa bunun ontinti hie; bir kuvvet alamazo 

Fakat - tarihin baz1 devirlerinde gortildtigti gibi- parayla, cebren 
ve diger yollarla c;ok~a cariye alarak ko§k ve saraylarda toplamak, on

' lan hayvani arzularm tatminine vaslta kllmak, cariyelerle c;alglh, dansh, 
ic;kili ve eglenceli gece alemleri tertiplemekooo Ve daha buna benzer bize 
nakledilen dogru haberlere ve bu hususta zamammtza kadar ula§an 
ri vayetlere gelince 0.. Evet, yukardaki rezaletlerin islam'la ktl pay1 il
gisi yokturo islam bu degildir 0 0. Bu islami bir hareket degildiro Bu, is
lam'm ta'limat1yla bagda§amazo Bunu, islami nizamm icraatt zan
netmek hie; de dogru degildiro Aym zamanda bunu islam'm tarihi ha
diselerine izate hatall bir dti§tincedir 0 0. 

••Islam)) tarihinin hadiseleri, islam'm esaslanna, islam'm tasav
vuruna, islam'm §eriatma ve islam'm olc;tilerine uygun olarak cereyan 
etmi§tiro i§te sadece bunlar, islam tarihinin hadiseleridir 0 0 0 Fakat, is
lam'I kabul edip islam'm kaidelerini, islam'm deger ve olc;tilerini ha
yat sahnesinden kald1ran cemiyete gelince ... Evet, boyle bir cemiyetin 
hadiseleri islam' a maledilemezo <;tinkii bu islam' dan inhiraft1r 0 0 0 

islam, herhangi bir miisltiman milletin hadise ve gerc;eklerinden 
ayn, mtistakil bir btinyeye sahiptir. <;iinkti islam'1 kuran; mtisliimanlar 
degildiro Aksine mtisliiman bir toplum kuran islam'd1ro Zira islam bir 
esastlro Miisliimanlar ise, ondan bir ciiz' ve netice mesabesindedirlero 
Bu sebepden insanlarm ortaya koyduklart veya anlad1klan §eylerin 
hie; birisinin isU\.m nizammm esastm ve temel mefhumlarm1 smirlan
dlrmasl dti§tintilemez. <;iinku insanlarm dii&iince ve davram§larmm 
o mtistakil ve sabit islam esaslartna tamamen uygun olmas1 iktiza eder. 
Boylece hangisinin islam'a uygun, hangisinin aykm oldugunu anla
mak ir;in, her milletin hareket ve tasavvurlanm islami esaslar ile kl
yaslamasl gerekir. (Seyyid Kutub, Fi Zilal 'il-Kur'an, III, 64- 75) 
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5 - Allah'm sizi ba~1na diktigi mallanniZI beyinsiz
lere vermeyin. Kendilerini bunlann geliri ile nz1kland1np 
giydirin ve onlara giizel soz soyleyin. 

6 - Oksuzleri evlenme c;agma gelene kadar deneyin. 
0 vak:it kendilerinde bir olgunl~ma goriirseniz; mallanru 
kendilerine teslim edin. Biiyiiyecekler de geri alacaklar 
diye onlan israf edip de tez elden yemeyin. Zengin olan 
sak1ns1n. Fakir olan da uygun bir ~ekilde · yesin. Mallanru . 
kendilerine verdiginizde yanlannda ~ahid bulundurun. 
Hesab sorucu olarak Allah kafidir. 

Yetiml.erin Haklum Go~etmek 

Allah Teala; bu ayet-i kerime'de, insanlarm ticaret ve ba§ka yol
larla hayatlarmm dayanag1 olan mallar iizerinde beyinsizlere tasarruf 
(harcama) imkam verilmesini yasakhyor. Buradan, beyinsizlere hacr 
(tasarruftan men') hiikmii ~1kan1Ir ki, bunlar da §U kls1mlara aynllr: 
Bazan hacr; kii~iikliikten dolay1 olur. Zira kiic;uk {c;ocugun) ifadesi 
(meramm1 ifade edebilmesi) almnn§ (soyulmu§) t1r. Bazen hacr; deli~ 

likten (delilik sebebiyle) olur. BaZI kere de akll ve din noksanh~ndan 
olur. iflas, ki§lnin bor~larla ~evrilmesi (bor~lanru Odemeye) yetmemesi 
halidir. Bu durumda alacakhlar hakimden hacr karan alma,s1m ister
lerse hakim onun fizerine hacr koyar.. 

(( ... mallarm1z1 beyinsizlere vermeyi.I\.» ayeti hakkmda Dahhak, 
Abdullah ibn Abbas'm §oyle dedigini rivayet eder : Onlar (beyinsizler) 
sizln ogullanmz ve kadmlanmzdir. Abdullah ibn Mes'ud, Hakem ibn 
Uteybe,· Hasan ve Dahhak da; onlar, kadmlar ve ¢ocuklard1r, deml§ler
dlr. Said Ibn Ciibeyr; onlar yetimlerdir, derken; Miicahid, ikrime ve 
Katade; onlar kadmlard1r, demi§lerdir. 

Tefsir, C. N, F . 99 
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ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam. ~. Ebu Umame'den, Rasulul
lah (s.a.) m §Oyle buyurdugunu rivayet etti : Kocasma itaat edenler 
dl§mda kadmlar beyinsizdirler. 

ibn Merduyeh hadisi uzunca rivayet etmi§tir. 
ibn Ebu Hatim der ki: Miislim ibn ibrahim ... Ebu Hureyre'den 

«Mallanmz1 beyinsizlere vermeyin'' ayeti hakkmda §Oyle dedigini zik
reder: Onlar, hadimlerdir, onlar insan §eytanlanchr, onlar hadimlerdir. 

Allah Teala : «Kendilerlni bunlarm geliri ile nz1klandmp giydi
rin ve onlara giizel soz soyleyinn buyuruyor. Ali ibn Ebu Taiba, Abdul
lah ibn Abbas'm §Oyle dedigini rivayet ediyor : Mahm, Allah'm sana 
verdiklerini ve sa·na gec;imlik klld1g1 §eyleri; karma ve c;:ocuklarma ve
rip de onlarm elindekilere bakma. Tersine mahm elinde iyice tut. Ma
llm, onlarm giyeceklerine, gec;imlerine ve nz1klarma harcayan sen ol. 

ibn Cerir der ki : Bize ibn el-Miisenna'mn .. . Ebu Musa'dan riva
yetine gore; o §Oyle demi§tir: U<; s1mf var ki, Allah'~ dua eder de Allah 
onlarm dualarma icabet etmez : Kotii huylu bir kans1 olup da onu bo
§amayan adam, Allah Teala : (( ... mallanmz1 beyinsizlere vermeyin.» 
buyurdugu halde mallm beyinsize veren adam ve birisinden alacag1 olup 
da bu borcuna §Ahid tutmayan adam. 

Miicahid <<Onlara giizel . soz soyleyin)) a yeti hakkmda; <dyilik ve 
s1la-i rahimde bulunun>> demi§tir. 

Bu ayet-i kerime aileye ve fiilen hacr altmda bulunan ki§ilere ya
pilacak iyilikleri, onlann giyeceklerine yapllacak harcamalari ve diger 
harcamalarla giizel s6z soylemeyi, ahlak1 giizelle§tirmeyi diizenlemek
tedir. 

Allah Teala : ttOksiizleri evlenme c;agma gelinceye kadar deneyinn 
buyuruyor. ibn Abbas, Mticahid, Hasan, Stiddi ve Mukatil ibn Hayyan 
ayetteki ( ~I ) kavlini deneme, smama olarak anlami§lardir. ((Ev
lenme c;agma kadarn k1sm1m ise Miicahid; balig oluncaya kadar, §ek
linde anlami§tlr. Ulemamn cumhuru da . §Oyle demi§lerdir : <;ocukta, 
btiluga erme; bazen ihtilam ile olur. ihtilam; c;ocugun riiyasmda ken
disinden c;ocugun olmasm1 saglayan suyu kuvvetle getiren §eyi gorme
sidir. Ebu Davud Siinen'inde Mu'minlerin emiri Hz. Ali (r.a.) nin §Oyle 
dedigini rivayet ediyor: Rasulullah (s.a.) dan ezberledim ki, ihtilam ol
duktan sonra yetimlik (oksuzliik) ve ·giin boyunca ev de dahil olmak 
uzere su.smak sllretiyle oruc; tutmak yoktur. (Cahiliye devrinde bir gun 
ve !Jir gece hie; konu§madan durur ve bunu oruc; tutma sayarlard1.) 

Hz . .A.ilje ve sahabeden ba§kalarmdan rivayet edilen ba§ka bir ha
dis-i §erif'te de Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§lardir: «Uc; ki§iden 
kalem kaldmlmi§tlr. (giinahlan sayilmaz) : ihtilam oluncaya kadar 
cocuktan, uyamncaya kadar uyuyandan, aYJlmcaya veya onbe§ ya§Im 
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tamamlaymcaya kadar deliden. Bunu (yani onbe§ ya§ml tamamlama· 
hususunu) Buhari ve Muslim'de Abdullah ibn Omer'den rivayet edilen 
§U hadise dayandmrlar : Abdullah ibn Orner §Oyle demi§tir : Uhud gunu 
beni Rasulullah (s.a.) a gosterdiler. 0 s1rada ondort ya§mda idim. Be
nim harbe katllmama izin vermedi. Hendek muharebesi gunu, beni 
RasUlullah (s.a.) a gosterdiklerinde onbe§ ya§mda idim. Harbe katll
mama izin verdi. Bu hadis. mu'minlerin emiri Orner ibn Abdtilaziz'e 
ula§mca; bu fark, ku~uk ile' buytik manasmdadlr, dedi. 

Cinsiyet organmm etrafmda sert k1llann ~1kmasmm btiluga delalet 
edip etmedigi konusunda ihtilaf edilrni§ ve u~ gorli§ ileri suriilmii~tiir. 
Bunlardan ii~unciisiinde; ~ocugun miisluman veya zimmi olmasma gore 
hiikiimun degi§tigi belirtilir. Eger ~ocuk miisliiir?-an ise tedavi ihtima
line binaen biiluga delalet etmez. Zimmilerin ~ocuklarma gelince; bu
luga ermelerinin ta'cili (acele edilmesi) sadece onlan cizye ile miikel
lef tutmak i<;indir. Dolay1Slyla tedavi edilmezler ve bunlar cinsiyet or
gammn etrafmda sert k11larm ~Ikrnas1yla btiluga ermi§ say1hrlar. Sahih 
olan gorii§ ise bunun; butUn ~ocuklar hakkmda btiluga delalet etme
sidir. Zira bu, f1tri bir i§tir ve biitiin insanlar bunda e§ittirler, tedavi 
ihtimali ise uzakt1r. Sonra imam Ahmed'in rivayet ettigi §U hadisdeki 
Rasulullah (s.a.) m fiili de buna delalet etmektedir: Atlyye el-Kurazi 
§oyle der: Kurayza (muharebesi) gunii bizi Rasulullah (s.a.) a goster
diler. Kimin k1h bitrni§Se oldiirtildii, k1h bitmeyenler ise serbest b1ra
k1ld1. Ben k1h bitmeyenler i~indeydim, beni de serbest b1raktl. 

Bu hadisin benzerini dart Si.inen sahibi tahric ederken Tirmizi; ha
sendir, sahihtir, derni§tir. 

Durum gen;ekten bOyle olup Sa'd ibn Muaz onlar hakkmda: Mu
harebe edenlerin (muhariblerin) oldurtilmesi ve <;ocuklann esir edil
mesi, hukmunu vermi§ti. 

imam Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam, Kitab'Ul-Garib'inde §oyle di
yor: Bize ibn Uleyye'nin ... Hz. Orner (r.a.) den rivayetine gore bir <;o
cuk, §iirinde bir cariyeye yapmad1g1 bir §eyi yapbgm1 iddia etmi§ti. Hz. 
Orner (r.a.) : Bakm ona, dedi. Baktllar ki, henuz, k1l bitmemi§ (k1l <;lk
marni§) cezay1 kald1rch. Ebu Ubeyd uibtihar)) 1 iftira etmek olarak an
lamu~tir. ibtihar, ki§inin ((yal'anc1 olduguhalde (yalan yere) bir kadm 
hakkmda ona §6yle §6yle yapt1ID.ll demesidir. Eger bu sozunde dogru 
olursa buna da ibtiyar denilir. 

Allah Teala : uO vakit kendilerinde bir olgunla§ma gortirseniz; mal
lanm kendilerine teslim edin.11 buyuruyor. Said ibn Cubeyr bu ayeti; 
onlarm dinlerinde bir duzelme ve mallanm koruduklan gortilurse, §ek
linde anla~I§; bu gorii§, Abdullah ibn Abbas, Hasan el-Basri ve birc;ok 
imamlardan rivayet edilmi§tir. Fakihler de; <;ocuk, dini il;in faydah 
olacak (dinini uygulayabilecek) Ya§a ula§b~nda, uzerindeki hacr go-
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ziiliir- (kaldmllr) ve velisinin elinde bulunan mall onun tarafmdan ken
disine teslim edilir, demi§lerdir. (Buradan anla§Illyor ki; yetimin mall
mn kendisine teslimi i~in ihtilam gormesi yetmemekte, onda olgun
Iugun gozlenmesi de gerekmektedir. 

Alah Teala : <<Biiyiiyecekler de geri alacaklar diye onlan israt edip 
de tezelden yemeyin» buyurarak yetimlerin mallanm zorunlu bir ih
tiya~ olmadan, onlar biiluga ermeden israr ve acele ile yenilmesini ya
sakllyor ve <<Zengin olan sakmsm» buyuruyor. Kim, yetimin malmdan 
miistagni ise (ona muhta~ degilse) ondan sakmsm (ifetli davransm) 
ve ondan hi~bir §ey yemesin. ~a'bi bunun (zengin olan i~in yetirp ma
lmm) olii ve kan gibi haram oldugunu soylemi§tir. «Fakir olan da uy
gun bir §ekilde yesin.» 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Abdullah ibn Siileyman'm ... Hz. 
A.i§e (R. Anha) den rivayetine gore ccZengin olan saklrtsm» ayeti oksiiz 
mall hakkmda nazi! olmu§tur. · 

E§ecc ve Harlin ibn ishak'm ... Hz. A.i§e (R. Anha) den rivayet et
. tigine gore «Fakir olan da uygun bir §ekilde yesin» ayeti; oksiiz malma 

bak1p onu 1slah edenin, muhta~ olmas1 halinde ondan yiyebilecegi hak
kmda nazi! olmU§tUr. 

Bize babam ... Hz. A.i§e (R. 1Anha) den rivayet etti ki; o §Oyle de
mi§tir: ccBu ayet yetimin velisi (vas~i) hakkmdanazil olmU§tUr: «Zen

. gin olan sakmsm, fakir olan da uygun bir §ekilde (yetim malma bak
tigl kadar1yla) yesin.» 

Bu hadisi Buhari de ishak kanallyla ... Hi§am'dan rivayet etmi§tir. 
Fakihler diyorlar ki: Velinin §U iki durumdan hangisi daha az ise 

ona gore yetim malmdan yeme hakk1 vard1r, yapt1g1 hizmetin benze
rinin iicreti, ya da ihtiyacmm miktan. Eli bolla§tigmda yediklerini geri 
verirler mi vermezler mi? bu konuda iki gorii§ vard1r: 

1 - Hay1r, geri vermez. <;iinkii fakir oldugu zamanda yapml§ ol
dugu ~all§mamn bir iicreti olarak yemi§tir. Bu, ~afii'nin taraftarlarl 
katmda sahih olan gorii§tiir. ZirA ayet, yemeyi bedelsiz olarak miibah 
kilmi§tlr. · 

imam .Ahmed der ki; bize Abdiilvehhab ... Amr ibn ~uayb'dan, o, 
babasmdan, o da dedesinden rivAyet ediyor ki, bir adam RasUlullah 
(s.a.) a; benim mallm yok ve bir yetimim var (ne yapayim?) ; diye 
sordu. Rasulullah (s.a.) : Yetiminin malmdan israt etmeksizin, sa~1p 
dag1tmaks1zm, mall kokiinden bitirip tiiketmeksizin ve kendi mahm 
onun mahyla kan§tirmakSlZln -Ravi, Hiiseyn'in §iiphe ettigini, ve 
son olarak, kendi mallm onunki ile korumaks1zm dedigini bildiriyor
ye, buyunnu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc .. Amr lim ~uayb'dan, 
o, babasmdan, o da babasmdan rivayet etti ki; o §oyle demi§tir : Bir 
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adam Rasulullah (s.a.) a gelerek: Yammda bir ·yetim var, onun mall 
var, -kendisinde hi~bir §eyi yoktu- - Onun malmdan yiyeyim mi? 
diye sordu. Rasulullah (s.a.) : Uygun bir §ekilde, israf etmeksizin (ye), 
buyurdular. 

Bu hadisi Ebu Davud, Nesei ve ibn · Mace Huseyn'den rivayet et-
mi§le.rdir. · ' 

Ebu Hatim, ibn H1bban Sahih'inde, ibn Merduyeh de Tefsirinde 
Ya'la ibn Me:Qdi tarik1yla ... Cabir'den rivayet ediyorlar ki; bir adam 
RasUlullah (s.a.) a: Ey AUah'm Rasulii, yetimi ne i~;in (hangi durum
larda) doveyim? uiye sordu. Allah Rasulii : <;ocugunu ne s~beble dov
mii§sen (doviiyorsan) o nedenle dov. Mahm,onun mahyla korum3.kslzl,Il 
ve onun mahm temelden yok etmeksizin, buyurdular. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Hasan ibn Yahya ... Kas1m ibn Mu
hammed'den rivayet etti ki; o §6yle demi§tir : Bir bedevi Abdullah Ibn 
Abbas'a gelerek; benim kucag1mda (yammda) yetimler var. Onlann 
da benim de develerimiz var. Ben kendi· develerimi (siitiinden ve ki
Imdan) faydalanmalari ve binmeleri i<;in ba§kalarma (ge«;lici olarak) 
veriyorum. Onlann siitlerinden bana ne (kadan) helaldir? diye sordu. 
ibn Abb~s; kay1p olan (deve)lerini anyor, uyuz hastahgma kar§l onlan 
katranhyor, havuzlanm SIVlyor ve sulaJlveriyorsan (develerin) nesline 
zanir vermeksizin ve sagmakta 'a§Irl gitmeksizin i<;in, dedi. Bunu Ma
lik Muvatta'mda Yahya ibn Said'den rivayet etmi§tir. 

Yetim manndan herhangi bir bedel verilmeden yenilmesi gorii§ii 
Ata , ibn Ebu Rebah, ikrime, Ibrahim en-Nehai, Atlyye el-Avfi ve Ha.<:ian 
el-Basri tarafmdan kabul edilmi§ (soylenmi§tir.) 

2 - ikinci gorii§e gore; bir bedel verilmeli, geri Odenmelidir. Zira 
yetim mall haramd1r, ancak bir ihtiya~;tan dolaYI miibah k11Imr. ihti
ya~ halinde muztar olan ki§inin ba§kasimn mallm yemesinde oldugu 
gibi bedeli geri verilir. (verilmelidir). 

Ebu Bekr ibn Ebu Diinya demi§tir ki : Bize :i:bn Hayseme'nin ... Ha
rise'den rivayet ettigine gore; Hz. Orner (r.a.) §oyle demi§tir: Ben, ken
dimi bu mal kar§lSmda yetim velisi mesabesinde tutuyorum. Eger zen
gin olursam ondan sak1mr, muhta<; olursam bor~ ahr ve elim bol!a§-
tlgmda da geri oderim. . 

Hadisin ba§ka bir tariktan rivayeti de §Oyledir: 
Said :i:bn Mansur... Bera'dan rivayet ediyor, Hz. Omer,

1 
bana dedi 

ki: Ben kendimi Allah'm mali kar§Isuida yetimin velisi mesabesinde 
tutuyorum. Muhta<; olursam, ondan ahr, elim geni§lediginde geri veri
rim. Zengin isem ondan sakmmm. 

Bu hadisin isnad1 sahihtir ve Beyhaki bunun bir benzerini ibn Ab
bas'tan rivayet etmi§tir. :i:bn Ebu Hatim de Ali ibn Ebu Talha kana
llyla «Fa-kir olan da uygun bir §ekilde yesin» ayet-i kerime'sinden; bor<; 
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alma kastedildigini ibn Abbas'tan nakleder. ibn Ebu Hatim der ki : 
Bu gorii§iin bir benzeri . Ubeyde, Ebu'l-Aliye, Ebu Vail rivayetlerin bi
risinde Said ibn Cubeyr, Mucahid, Dahhak ve Stiddi'den rivayet edil
mi§tir. Stiddi tarik1yla ... uUygun bir §ekilde yesin>i ayet-i kerime'si hak
kmda ibn Abbas'm «Uc; parmakla yer>> dedigi rivayet edilmi§ olup bu 
soz i'tidal ve a§mhga kac;madan yeme anlamma almmahd1r. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Sinan ... ibn Abba3'tan 
rivayet etti ki; o «Fakir olan da uygun bir §ekilde yesin.>> ayet-i keri-· 
me'si hakkmda §6yle demi§tir: Onun malmdan yer ve yetimi grdalan
dmr. Ta ki yetimin malma ihtiyacr kalmayana dek. ibn Ebu Hatim 
bu gorii§tin Mticahid, rivayetlerden birinde Meymun ibn Mihran ve 
Hakem'den de rivayet edildigini soyler. 

Amir e§-~a'bi ise §6yle diyor: Olti eti yemek zorunda kalanm du
rumunda oldugu gibi, yetimin malmdan ancak zor durumda (mecbur 
kaldrgmda) yiyebilir. Bu durumda yerse (sonradan) geri oder. Bu go
rti§ ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet edilmi§tir. ~ 

iqn Vehb ~oyle diyor : Bana Nflfi ibn Nuaym rivayet ettl ki; o, 
Yahya ibn Said ve Rabia'ya «Fakir olan da uygun bir §ekilde yesin>i 
ayetinden sormu§. Onlar demi§ler ki : Bu, yetim hakkmdadrr : Eger 
fakirse fakirligi olgtistinde ona harcar, ondan veli ic;in bir §CY yoktur. 
Ancak bu izah tarz1 ayetin akl§ma uzaktir. Zira Allah Teala « (Veliler
den) zengin olan sakmsm (onlardan) ·fakir olan da uygun bir .~ekilde 

yesim buyuruyor. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de : «Yetimin ma
hna; erginlik c;:agma erinceye kadar en gtizel olamndan ba§ka bir §e~ 
kilde yakla§maym.>> (En'am, 152). Yetim malma ancak onu rslah edici 
olarak· yakla§rmz. Ona muhtac;: olursamz ondan uygun bir §ekilde yer
siniz, buyurulmaktad1r. 

Allah Teala buyuruyor : «Malllanm kendilerine verdiginiz za
man ... )) Onlar btih1ga erdikten sonra ve kendilerinde olgunla§ma go
rtirseniz, i§te o zaman mallanm kendilerine teslim edin. Mallanm on
lara teslim ettiginizde <<yanlannda §ahid bulundurunll. 

Bu, Allah Teala'mn yetim velilerine bir emridir : Veliler, yetimleri 
btiluga erip de mallanm onlara teslim edeceklerinde teslim ald1g1m 
inkar etmemesi ic;:in yanlannda §ahid bulunduracaklardrr. 

Allah Teala: ((Hesab sorucu olarak Allah kafidir.)) buyurur. Ye· 
timlere bakmalan halinde ve onlara mallanm teslim durumunda veli
lerden hesab sorucu, onlan murakabe edici ve §ahid olarak Allah Teala 
kafidir. Teslim ettikleri mallar tam ve eksiksiz mi, yoksa noksan ve 
eksik mi, i§leri kan§tmhp hesab1 birbirine katrlmi§ m1? Bunlann hep
sini Allah Teala bilir. i§te bunun i~indir ki, Mtislim'in Sahih'indeki bir 
hadis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) §byle buyurur: 
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F.y Ebu Zerr, ·ben seni zay1f gortiyorum ve kendim i9in scvip bte
dlgiiJli senin i9in de seviyorum. iki (ki§i) uzerine asla emir olma ve 
yetim malma veli olmaktan kesinlikle sakm. 

/: G\C'\g ... :~~~e~r't'"· .. ·~~h~ Q(''~~~., /, J~) .J~ ... ~ !..! ..... __ "' ...... J .J,r' ~~ .. ~ J .. ~ .... "' 

~~I);;~ J~(;_IJ(t)C;.-;~%"r~:);~_SJ.j~.il 
< ~\"":./.'J~~~ .,..~,·~~l\J\ ~ .... J • •.J , .. ~·(. J6.......:~1,.,..' ?e\ ... 
'-'MJ:l~..J~ .... _,~~ .J .J'~~~ ~ .JJ.J~~ ~LJJt:.: ~ 

~(:C~)9.'~q~,~~ {_~:{~~(\~~;; · ... ~rr ·• \~f§ 
~ .. , ~ .. ~J ~'~~ 
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~\ "/ "·.)Y~\ ,~ • ·:t-: ·~'0'\i\ · '\;.!\)\ • \S'~ ....... ~\)\ 
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7 - Ana-·babanin ve ya!-nnlann b1rakt1klannda er- · 
keklere bir pay vard1r. Ana-baban1n ve yak1nlann birak
tiklannda kad1nlara da bir pay vardlr. Bunlar; az veya 
c;ak farz kihnd1g1 ~ekilde bir payd1r. 

8 - Miras taksim olunurken; ya:k.1nlar, yetimler ve . 
miskinler de haz1r bulunursa, onlan da nz1kland1nn. Hem 
de giizel soz soyleyin. 

9 - Arkalannda kiic;iik ve aciz c;ocuklar biraktiklan 
takdirde, Cc;ocuklar ic;in) endi~e edecek olanlar, haksizhk
tan c;e'kinsinler. Allah'tan sakinsinlar ve sozii de dosdog
ru soylesinler. 

10 - Yetimlerin mallanru zulmen yiyenler, .karmla
nna sadece ate~ doldurmul? olurlar. Zaten onlar c;Ilg1n bir 
ate~e gireceklerdir. · 

Veraset Hiikiimleri 

Said ibn Ctibeyr ve Katade diyorlar ki : Mti§rikler mah sadece bu
ytik erkeklere birakiyorlar, kadm ve 9ocuklara miras olarak hi9bir §ey 
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vermiyorlardl. Bunun uzerine Allah Teala: <<Ana-babarim ve yakm
lann b1rakt1klarmda erkeklere bir pay vard1r .. . » ayetini indirdi. Allah'm 
hukmu kar§ISmda hepsi mU.savidir. Oluye nisbetle; akraballk, kan-ko
cahk ve hiSimhk gibi, · yakmhga gore Allah'm koymu§ oldugu hissele
rinde farkhllk olsa bile, varis olma konusunda hepsi e§ittirler, hlsim
llk (el-Vela) da mirasta nesebden olan akrabahk gibidir. 

ibn Merduyeh'in Ibrahim ibn Herase kanallyla ... Cabir'den riva
yetine gore; Ummii Kucce Rasiilullah (s.a.) a gelerek; ey Allah'm Ra
sUlu, benim iki k1z1m var, babalan oldu ve hi~bir §eyleri yok, dedi. Bu
nun uzerine Allah Teala: <<Ana-ba:banm ve yakmlann b1rakt1klannda 
erkeklere bir pay var<Ur ... » ayetini indirdi. Bu hadis-i §erif mirasa dair 
olan iki ayetin tefsirinde ba§ka bir siyak ile gelecektir. Allah en iyisini 
bilir. 

Allah Teala buyuruyor: <<. .. Miras taksim olunurken ... haZir bu
lunursa ... » Burada maksadm varis olmayan akrabalar miras taksim 
olunurken haz1r bulunursa ... §eklinde oldugu soylenir. «Miras taksim 
olunur.ken yakmlar, yetimler ve miskinler haz1r bulunursa. » onlara 
da olunun terekesinden bir miktar verilsiri. Bu, islam'm ba§lang1cmda 
vacib idi. MU.Stehab oldugu da soylenmi§tir. Bu ayetin (hukmiinun) 
neshedilip neshedilmedigi konusunda iki goru§ varo1r: Buhari, Ahmed 
ibn Humeyd tarik1yla ... ikrime'den ctMiras taksim olunurken, yakmlar, 
yetimler ve miskinler de haz1r bulunursa .. .,>> ayeti hakkmda ibn Ab
bas'm; bu ayet muhkemdir, mensuh degildir, qedigini rivayet etmi§, 
buna Said de ibn Abbas'tan rivayetle tabi ol~u§tur. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Kas1m'm .. . ibn Abbas'tan rivayetine 
gOre; o, bu ayet durmaktadir, kendisiyle amel edilir, demi§tir. Sevri de 
ibn Ebu Necih'den, Miicahid'in bu ayet-i kerime hakkmda: 0, miras 
ehline gonulleri raz1 olduk~a vacibtir, dedigini nakleder. Abdullah ibn 
Mes'ud, Ebu Miisa, Abdurrahman ibn Ebu Bekr, Ebu'l-Aliye, §a'bi, Ha
san el-Basri, ibn Sirin, Said ibn Cubeyr, Mekhul, Ibrahim en-Nehai, 
Ata ibn Ebu Rebah, Zuhri ve Yahya Ibn Ya'mer'den de bunun vacib 
oldugu rivayet edilmi§tir. 

ibn Ebu Hatim, Said ibn el-E§ecc kanallyla ... Muhammed ibn Si
rin'den nakleder ki, o §oyle deqli§tir : 

Ubeyde bir vasiyeti U.Stlendi ve bir koyunun kesilmesini emtederek 
bu ayetin sahiplerine (bu ayeti duyanlara) yedirdi ve §oyle dedi: Eger 
bu ayet olmasaydl bu, benim mahmdan olurdu. 

Malik kendisinden tefsir sahasmda rivayet edilen toplu bir cuz'de 
el-Zuhri'den rivayetle §oyle demi§tir: Mall ·taksim edildig1 s1rada Mus' 
ab'm malmdan Urve'ye de verilmi§ti. Zuhri bunun muhkem oldugunu 
soyler. 

Malik, Abdiilkerim'den Mucahid'in : o gonfil hO§lugu ile oldugu 
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siirece vacib olan bir haktlr, decligini nakleder. Bu ayetin, (terekesin- · 
den) onlara (yakmlar, yetimler, miskinler) verilmesinin vasiyet edil
mesini emrettigi gorii§iinde olanlan zikredelim : 

Abdiirrezzak der ki: Bize ibn Ciireyc ... Esma Bint Abdurrahman 
ve Kas1m Ibn Muhammed'den rivayet etti ki; Abdurrahman ibn Ebu 
Bekr'in oglu Abdullah, babas1 Abdurrahman'm mirasm1 bOlii§tiirdii. 
Hz. A.i§e heniiz hayattayd1. Esma ve Kas1m derler ki: Evde babasmm 
malmdan vermedik yakm ve miskin b1rakmad1 ve · «Miras taksim olu
nurken, yakmlar, yetimler ve miskinler de hazir bulunursa ... » ayetini 
okudu. Kas1m anlatiyor: Bunu ibn Abb~'a anlattim. 0: isabet et
memi§ (dogru yapmami§) buna hakkJ. yoktu. Bu, ancak vasiyete bag..; 
1Id1r ve bu ayet-i kerime vasiyyet hakkmdad1r. (Eger) olen ki~i diler
se onlara (malmdan verilmesini) vasiyet eder. 

Bunu ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
Bu ayetin biitiiniiyle mensuh oldugunu soyleyenleri zikredelim : 
Siifyan el-Sevri, Muhammed ibn Saib el-Kelbi'den.: .,_ ibn Abbas'm 

«Miras taksim olunurken yakmlar ... haz1r bulunursa ... » ayeti men
suhtur, dedigini nakleder. ismail ibn Muslim de Katade vasitasiyla ibn 
Abbas'tan «Miras · taksim olunurken yakmlar ... haz1r bulunursa ... » 
ayetinin kendinden sonra gelen «Qocuklarimzni mirastaki durumu hak
kmda, Allah size ~oyle emir buyuruyor: .. » (Nisa, 11) a yeti ile neshe
dildigini nakleder. 

A vfi de «Miras taksim olunurken yakmlar ... · haz1r bulunursa ... » 
ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle §Oyle diyor : Bu, feraiz hakkm
daki ayet nazi! olmadan onceydi. Allah bundan soni:a feraizi indirdi ve 
her hak sahibine hakkm1 verdi. Boylece sadaka, olen ki§inin belirttigi 
k1s1mda kalmi§ oldu. 

Bunlan ibn Merduyeh rivayet etmi§tir. 
ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize Hasan ibn Muhammed ... ipn Ab

bas'tan rivayet etti ki : «Miras taksim olunurken yakmlar, yetimler ve 
miskinler de haz1r bulunursa ... » ayetini miras ayeti neshetmi§tir. Boy
Ieee ana-baba ve akrabalarm biraktlklanndan az ya da c;ok herkes na
sibine kavu.§mU§ oldu. 

Yine Ibn Ebu Hatim'den: Bize Useyd Ibn A.s1m ... Said ibn el-Mii
seyyeb'den rivayet etti ki; o §oyle demi§tir: Bu ayet mensuhtur. Bu uy
gulama feraizden onceydi. Ki§inin biraktigi maldan bolii§tiirme sira
smda !laZir bulunduklarmda yetimlere, fakirlere, miskinlere ve akra.:. 
balara da verilirdi. Sonra Allah Teala bir hak sahibini kendi hakkma 
ka VU§turdu. Ancak Olen ki§i, malmdan akrabalanndan diledigine va
siyette bulunabilir . . 

Malik de ... Said Ibn el-Miiseyyeb'den rivayetle: «'BU ayet mensuh 
olup miras ve vasiyyet ayetleri ile neshedilmi§tir.» demi§tir. 
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ikrime, Ebu'§-~a'sl, Kas1m ibn Muhammed, Ebu Salih, Ebu Malik, 
zeyd ibn Eslem, Dahhak, Ata el-Horasani, Mukatil ibn Hayyan ve Rabia 
ibn Ebu Abdurrahman'dan rivayet edildigine gore; onlar da bu ayetin 
mensuh oldugunu soylemi§lerdir. Bu, fakihlerin cumhurunun, dort 
imam ve ashabmm mezhebidir. 

Burada ibn Cerir el-Taberi'Ilin tercih ettigi ve ger~ekten garib bir 
soz vard1r ki; ozet olarak §Oyledir: Ona gore ayet §Oyle anla§Ihr: Va
siyyet malmm taksiminde olU.niin yakmian haz1r bulunursa onlara da, 
mirastan verin. Orada haz1r bulunan yetimlere ve miskinlere ise gu2<el 
soz soyleyin. 

Uzun bir ibare ve tekrarlardan sonra onun anlatmaya ~all§tlgi ma
na budur ki §tiphelidir. Dogrusunu Allah bilir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Avfi §Ciyle demi§tir: 
«Taksim olunurken, yakmlar ... haz1r bulunursa ... » ayetinde soz 

konusu olan miras taksimidir. Bir~oklan da boyle soylerni§lerdir. Ma
na; Ebu Ca'fer ibn Cerir'in izahma gore degil, bumfgoredir. Bu takdirde 

\ 

§Oyle mana verilecektir : Akrabalardan varis olmayan fakirler, yetim-
ler ve miskinler fazlaca bir malm taksiminde haz1r bulunduklannda 
onlann da gontilleri <;eker, §Unun ve bunun ald1gm1 goriince, kendile
rine bir §ey verilmedigi i<;in timitlerini keserler. Bu sebeple lutufkar ve 
rahim olan Allah; bir iyilik, bir sadaka ve bir ihsan olmak tizere onlara 
orta hallice bir §ey verilmesini emretmi§tir. 

Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de : <<Her biri mah
sul verdigi zaman mahsultinden yeyin, hasad edildigi gun de hakkm1 
verin.» {En'am, 141) buyurarak muhta~lar ve darhk ~ekenler gortirler 
korkusuyla mall gizlice bir yerden bir yere nakledenleri yermektedir. 
Bah~e sahiplerinden haber verirken de §Oyle buyurur : «Hani sabah 
olunca onu mutlaka dev§ireceklerine ve bi~eceklerine yemin etmi§ler
di. .. ve gizli gizli konu§arak ytirtiyorlardL Sakm bugtin hi~bir yoksul 
~1kmasm kar§Imiza ve oraya girmesin diye.)) (Kalem, 17, 23, 24) 

Yine Allah Teala buyurur ki: «Allah onlan yere batlrmi§tlr. Ve 
kafirlere de bunun benzerleri vard1r.l> (Muhammed, 10) 

. Kim Allah Teala'mn kendi tizerindeki hakkm1 inkar ederse, Allah 
o kimseyi en k1ymetli malmda cezalandmr. Bunun i~indir ki, bir hadis-i 
§erif'te §Oyle buyrulmu§tur·: Bir mala sadaka kan§mca (sadaka olarak 
verilmesi gereken lns1m verilmez de i~inde b1rak1hrsa) o mall mutlaka 
bozar. Sadakasmm verilmemesi o maim btittintiyle mahvolmasma sebep 
olur. 

«Arkalarmda kti~tik ve aciz ~ocuklan b1raktlklan takdirde (c;ocuk
lar i~in) endi§e edecek olurlar ... » ayet-i hakkmda Abdullah ibn Ab
bas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha diyor ki : Bir adam oltim halinde 
olur, ba§ka bir adam da onun varislerine zarar verecek bir vasiyette 
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bulundugunu duyar. i§te ayet bunlar hakkmdad1r. Allah Tzala vasiy
yeti duyan ki§inin Allah'tan korkmasm1, oltim halinde olam dogrult
manm, dogruya iletmesini emretmi§tir. 0 ki§i varislere bakmahd1r. 
Kendi varislerinin telef olmasmdan korktugunda, onlara ne yapllma
Slm seviyor ve istiyorsa kar§Ismdakine de o yolu gostermelidir. Mtica
hid ve bir~oklan da boyle soylemi§lerdir. 

Buhari ve Mtislim'deki bir hadis-i §erif'e gore; Rasulullah (s.a.) 
hasta halinde iken ziyarete gittigi Sa'd ibn Ebu Vakkas'm yamna gir
diginde; Sa'd kendilerine: Ey Allah'm Rasulti, ben varhkh biriyim. 
Bir tek klZlmdan ba§ka varisim yok. Mallmm ti~te ikisini tasadduk ede
yim mi? diye sordu. Efendimiz: Hay1r, buyurdular. Ya yansm1? sorusu
na da hay1r cevabm1 veren Hz. Peygamber, onun, ya tic;te birini? sorusu
na da : U~te bir mi, tic;te bir ~oktur, cevabm1 verdi ve : Varislerini zengin 
olarak b1rakman, onlan insanlarm verdikleri ile gec;inen muhta~lar 
olarak b1rakmandan elbette daha iyidir, buyurdular. 

Sahih bir hadiste Abdullah ibn Abbas §Oyle demi§tir : Ke§ki insan
lar ti~te biri, dortte bire indirmi§ olsalard1. <;tinkti Rasulullah (s.a.) ti~te 
bir (mi?) ti~te bir c;oktur, buyurmu§lardlr. 

Fakihler de §Oyle diyorlar : ~ayet oltini.in varisleri zengin iseler; 
onun vasiyyetinde ti~te biri a§masl, fakir iseler i.i~te birden az vasiyyet 
etmesi mtistehab olur. 

~oyle de denilmi§tir: «Arkalannda kti~tik ve aciz ~ocuklar blrak
tlklan takdirde (c;ocuklar i~in) endi§e edecek olanlar haks1zhktan ~e
kiru:inler. Allah'tan sakmsmlar ... >> ayetini §Oyle anlamak laz1md1r : 
«Yetimlerin mallarma dokunma hususunda Allah'tan sakmsmlar.>> Ni
tekim ba§ka bir ayette de : ((Btiytiyecekler de geri alacaklar diye israt 
edip de tez elden yemeyin» buyrulmaktadlr. 

Bu ac;Iklama ibn Cerir tarafmdan A vfi kanahyla ibn Abbas'tan 
nakledilmi§ olup, gtizel bir gorti§ti.ir. Bunu ta'kib eden ayette yetim
lerin mahm yeme hakkmda varid alan tehdid de bu gorti§ti kuvvetlen
dirmektedir. Anlahlmak istenen §Udur : Kendinden sonraki nesline 
nas1l davramlmas1m istiyorsan, insanlarm nesillerine de onlann i§le
rini tistlendiginde aym §ekilde davran. Sonra bil ki; yetim mahm zultim
le yiyen, ancak karmna ate§ doldurmu§ olur. i§te bunun i~indir ki, Al
lah Teala: «Yetimlerin mallanm zulmen yiyenler karmlarma sadece 
ate§ doldurmu§ olurlar. Zaten onlar 91lgm bir ate§e gireceklerdir.» bu
yuruyor. Yetimlerin mallanm sebepsiz yere yiyenler ancak k1yamet 
gtinti karmlarmda tutu§up alevlenecek bir ate§ yemi§ olurlar. 

Buhari ve Mtislim'de Stileyman ibn Bilal kanahyla ... Ebu Htireyre' 
den rivayet edilen bir hadis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§
lardtr : Cezay1 gerektiren yedi §eyden sakmm (uzakla§m). Ey Allah'm 
Rasulti, nedir onlar? diye sordular. ~oyle kar§Ihk verdi : <rAllah'a ortak 
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ko§mak, sihir, hak ile olmas1 di§Inda AUah'm haram k1ldlgi bir nefsi 
(kimseyi) oldi.irmek, faiz yemek, yetim mall yemek, harpte yi.iz ~evirip 
ka~mak, su~uz mi.i'min kadmlara iftira ile zina isnad etmek. 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize babam'm ... Ebu Said el-Hudri'den 
rivayetine gore o, §oyle demi§tir : Biz, ey Allah'm Rasuli.i isra gecesi 
(Mi'rac gecesi) ne gordi.in? diye sorduk. §oyle buyurdular: 

Beni goti.iren, Allah'm yarat1klanmn ~ok oldugu bir yere goti.ir-di.i. 
Oradaki bir adamm deve dudaklan gibi dudaklan ;vard1 ve onlarm ba-· 
§Inda gorevliydi. insanlar oradakilerden birinin derisini soyuyorlar, 
sonra ate§ten bir kaya getiriliyor ve onlardan birinin agzma konulu
yor da ate§ altmdan g1k1yordu. Bunun i.izerine bogi.iri.iyor ve haykmyor-·. 
Iard1. Ben: Ey Cibril, kim bunlar? diye sordum. Bunlar yetimlerin mal
lanm zuli.imle yiyenlerdir. Boylece kannlarma ate§ doldurulmu§ oldu
lar. Onlar g1lgm ate§e gireceklerdir, diye cevab verdi. 

Si.iddi diyor ki : Yetim mall yiyen ki§i k1yamet gi.ini.i agzmdan, ku
laklarmdan, burun ve gozlerinden alevler g1kar ha1de diriltilecek. Onu 
goren, · onun yetim mall yedigini bilecektir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor ki : Bize ishak ibn Ibrahim ibn 
Zeyd ... Ebu Berze'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular; 
Klyamet gi.inii bir k1s1m insanlar ;:1g1zlanndan ate§ler g1karak diriltf:.. 
leceklerdir. Sunlar kimler ey Allah'm Rasilli.i? diye soruldu. Efendimiz, 
Allah Teala'nm: ((Yetimlerin mallanm zulmen yiyenler ... » sozi.ini.i gor
medin mi? buyurdular. 

Hadisi ibn Ebu Hatim Ukbe'den ibn Hibban da Sahih'inde ... Ukbe 
ibn Mii·kerrem'den rivayetle tahric etm~lerdir. 

ibn Merduyeh diyor: Bize Abdullah ibn Ca'fer ... Ebu Hi.ireyre'den 
nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurdular: iki gugsuzi.in -ki on
lar kadm ve yetimdir- mall veballi kllmd1. Rasillullah (s.a.) bununla; 
size onlann malmdan uzakla§mamzi tavsiye ederim, demek istemi§tir. 

Daha once Bakara suresinde de gegtigi gi'bi, Ata iPn Saib kana
llyla ... ibn Abbas'tan nakledildigine gore; §oyle demi§tir : «Yetimlerin 
mallanm zulmen yiyenler ... » ayeti indirilince; yarunda yetim bulu
nanlar gidip yiyeceklerini ve igeceklerini yanlanndaki yctimlerin ma
lmdan ay1rd1lar. Yetimin yiyecek ve igeceginden bir §ey ar-ttlgmda bu
nu sakhyor veya yetim onu yeyinceye, ya da bozuhmcaya kadar m;k
liyorlardl. Bu, onlara zor ve ag1r gelmeye ba§lad1, durumu Rasulullah 
(s.a.) a aktard1lar. Bunun i.izerine Allah Teala: «Ve sana yetimlerden 
soruyorlar. De ki: Onlar igin ISiahta bulunmak hajlrhd1r.>> (Bakara, 
220) ayetini indirdi. Ravi anlat1yor: Bunun i.izerine onlar; yetimlerin 
yiyeceklerini kendi yiyeceklerine, igeceklerini kimdi igeceklerine kan§
tlrdilar. 

Nis' 

A . 

k 
lar 
011 
m~ 

rai 
ki1 
ni) 
lal! 
Si2 

du 

dai 
val 
rin 
lat\ 
«AI 

Bu 
rai 



Nisa, 11) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 1581 --·--·------------------------

11 - <;ocuklannizm i:nirastaki durumu hakkmda; 
Allah size ~oyle emir buyuruyor: Erkege :i!ki di~inin hissesi 
kadard1r. Eger kadlnlar ikinin iistiinde ise, birakJlan mal
lann "Uvte ikisi onlanndlr. Sa yet 'k1z tek ise, yan'SI onundur. 
Olenin c;ocugu varsa, ana ve babadan herbirine b1rakilan 
malin alt1da biri; c;ocugu olmaYJp da ona ana ve babas1 mi
rasc;I olduysa iic;te biri, anasimndir. Karde~leri varsa 0 va
kit altida biri anasmindir. Bu hiikiimler olenin borcu ode
nip yaptigi vasiyetler yerine getiri'ldikten sonradrr. Ba:ba
larrniz ve ogullann1zdan hangisinin Iayda bak1m1ndan 
size daha ya:kin oldugunu bilm~zsiniz. Bunlar Allah'In koy
dugu farzlard1r. Dogrusu Allah Alim' dir, Hakim' dir. 

Mirasta. Erkege iki Pay, Kadma Bir Pay 

Bu ve bundan sonraki ayet ile bu surenin son ayeti feraiz ilmine 
dair ayetlerdir. Feraiz ilmi; bu ug ayetten gikanlmi§tlr. Feraize dair 
varid olan hadisler ise bu ayetlerin tefsiri mahiyetindedir. Bu ayetle
rin tefsiri sadedinde olanlan buraya alaca~z. Ancak meselelerin an
latllmasi, ihtilaflar, delilleri ile imamlar arasmdaki munaka§alarm yeri 
«Ahkam» kitab1d1r. Yard1m istenecek sadece Allah'tlr. · 

Feraiz'i ogrenmeyi te§vik sadedinde hadis-i §erif'ler varid olffiU§tUr. 
Bunlarm en onemlileri i§te §Unlard!r: Ebu Davud ve ibn Mace, Abdur
rahman ibn Ziyad kanahyla ... Abdullah ibn Amr (r,a.) dan nakleder-
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ler ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: ilim ii<;tiir. Bunlarm dx
§mda kalanlar fazlahktxr : Ya muhkem ayet, ya sabit ve kaim siinnet 
ya da adaletli bir fariza. 

Ebu Hiireyre'den rivayete gore de Rasulullah (s.a.) §oyle buyu~ 
rurlar: Ey Ebu Hiireyre, feraiz ogrenin ve ogretin. Zira o, ilmin yan

, s1d1r. Unutulacak ve iimmetimden ilk sokiiliip atxlacak olan da feraiz 
olacaktlr. 

Hadisi ibn Mace rivayet etmi§Se de isnadmda· zayxfhk vardxr. Bu 
hadis Abdullah ibn Mes'ud'dan ve Ebu Said'den de rivayet edilmi§ olup 
her iki rivayet de §iiphelidir. 

ibn Uyeyne der ki : Rasulullah (s.a.) feraiz'i, ilmin yansx olarak 
isimlendirmi§tir. Zira bu, biitiin insanlarm ba§ma gelecektir. 

Buhari, bu ayetin tefsirinde der ki: Bize ibrahim ibn Musa'mn ... 
Cabir ibn Abdullah'tan rivayetinde o, §oyle demi§tir: Ben hastalandi
gimda; Selime ogullanmn yanmdayken Rasulullah (s.a.) ve Ebubekir 
yiiriiyerek beni ziyarete geldiler. Rasulullah (s.a.) -beni, hi~bir§eyi ak
letmez halde bulmu§, su istemi§, abdest alnn§ ve benim iizerime de su 
serpmi§. Ben ay1ldxm ve sordum: Ey Allah'm Rasulii, mahmx ne yap
mami emredersiniz? Bunun iizerine <<Qocuklanmzm mirastaki durumu 
hakkmda; Allah size §oyle emir buyuruyor : Erkege, iki di§inin hissesi 
kadardlr ... )) a yeti nazil oldu. 

Hadisi MiiSlim ve Nesei de Haccac ibn Muhammed el-A'ver'den, 
o da ibn Ciireyc'den rivayet etmi§lerdir. (Hadisc;ilerden) bir cemaat da 
Siifyan ibn Uyeyne kanahyla aym hadisi Cabir'den naklederler. 

Bu ayetin niizul £ebebine ::lair yine Cabir'den rivayet edilen bir di
ger hadis §oyledir : 

imam Ahmed diyor : Bize ·zekeriyya ibn Adiyy'in ... Cabir'den nak
lettigine gore; o §oyle demi§tir: Sa'd ibn Rebi'in hamm1 Rasulullah 
(s.a.) a geldi ve; ey Allah'm RasulU, bu ikisi Sa'd ibn Rebi'in kizla
ridir. Babalan Uhud'da sizinle birlikte §ehid edildi. Amcalan bunlann 
mallanm ald1 . ve bunlara hic;bir nial b1rakmad1. Bunlar, ancak mallan 
olursa nikahlanacaklar, dedi. Allah Rasulii: Bu konuda Allah hiikiim 
· verir, buyurdular. 

Cabir devamla §oyle anlatlr: Miras ayeti nazil oldu ve Rasulullah 
(s.a.) k1zlarm amcalanna haber ·gonderip <;ag1rtt1 ve: Sa'd'm iki k1zma 
iic;te iki, annelerine ·sekizde bir ver. Kalam senindir, buyurdu. 

Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace degi§ik tariklerden ve Ab
dullah ibn Muhammed ibn Ukayl'den rivayet etmi§ler, Tirmizi; bunu 
sadece onun hadisinden biliyoruz, demi§tir. 

ilerde gelecegi .gibi, birinci Cabir hadisinin, bu surenin son ayeti
nin .niizul sebebi oldugu ac;1ktlr. Zira onun ·sadece k1z karde§leri vard1. 
K1zlan, mirasc;1 olarak babas1 ve erkek evlad1 da yoktu. Birinci Cabir 
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hadisini Buhari'ye uyarak buraya ald1k. Zira o, bu ayetin tefsirinde ha
disi zikretmi§. ikinci Cabir J;ladisi, bu ayetin nuzul sebebi olmaya da
ha muvaf1ktlr. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala: «Qocuklanmzm mirastaki durumu hakkmda; Allah 
size §oyle emir buyuruyor : Erkege, iki di§inin hissesi kadardir>i buyu
ruyor. Onlar hakkmda adaletli davranmamz1 emrediyor. Zira Cahiliye 
devri halk1 mirasm tamamm1 erkeklere b1rak1r, kadmlara hi9bir §ey 
vermezlerdi. Mirasta hakk1 olma bak1mmdan Allah Teala aralannda 
e§itligi emretmi§; ancak iki s1mf arasmda fark gozeterek, erkege, iki 
di§inin hi.ssesini vermi§tir. Zira erkek nafaka, kti.lfet zahmetinden do
layi daha muhtac;tlr. Erkek ticaret ve kazanc; me§akkatleriyle bogu§
mak zorundad1r. 0 halde kadmm ald1gmm iki mislinin ona verilmesi 
uyg1m olacaktlr. 

Ebu'l-Kas1m. Abdurrahman ibn Abdullah «<;ocuklanmzm miras- · 
taki durumu hakkmda, Allah Teala size §oyle emir buyurur : -Erkege, 
iki di§inin hissesi kadardlr» ayetinden §U neticeyi c;1kanr -; Allah Teala 
yaratlklarma kar§I babanm ogluna ac1masmdan, merhametinden daha 
fazla merhametlidir ki ana-babaya c;ocuklan hakkmda emirde bulun
mu§tur. Kaldi ki, kendisi de kendi zatmm, onlar (c;ocuklar) hakkmda 
ana-babalanndan daha merhametli oldugunu bilmektedir. Nitekim sa
hih bir hadis-i §erif'te anlahld1gma gore, Rasulullah (s.a.) esir bir ka
dmm c;ocugunu arad1gm1 gordi.i. Kadm c;ocugunu bulunca hemen aldi, 
gogsune yap1§brd1 ve emzirdi. Rasulullah (s.a.) ashabma: Ne dersiniz, 
gti.cii yettigi halde bu kadm c;ocugunu ate§e atar m1? diye sordu. As
hab-1 kiram; hay1r, ey Allah'm Rasulii, dediler. Efendimiz: Anah'a ye
min ederim ki f.,.llah Teala kullarma, bu kadmm c;ocuguria kar~1 mer
hametinden daha fazla merhametlidir, buyurdu. 

Buhari burada der ki : Bize Muhammed ibn Yusuf'un... ibn Ab
has'tan rivayet.ine gore; o §oyle demi§ti : (Daha onceleri) mal c;ocuga 
kahr, ana-baba. i~in de vasiyyette bulunulurdu. Allah bunlardan dile
digini (sevdigini) neshetti (kald1rd1 da) erkege; iki di§inin hissesini, 
ana-babadan herbirine altlda bir ve iic;te bir, kadma sekizde bir ve dortte 
biri, kocaya da yanm ve dortte biri verdi. 

ibn Abbas' tan naklederek A vfi : ((<;ocuklanmzm mirastaki duru
mu hakkmda; Allah size §Oyle emir buyuruyor : Etkege iki di§inin his
sesi kadard1r» ayeti hakkmda §oyle der : 

Allah'm farz kiliDI§ oldugu feraiz, erkek c;ocuk, k1z c;ocuk ve ana
babanm (mirastaki hisselerini beyan eden) ayetler nazil olunca bu; hal
km ya da bazllarmm ho§una gitmedi ve dediler ki : Kadma dortte bir, 
ya da sekizde bir, k1z c;ocuguna yan veriliyor. Kiic;iik c;ocuga da verili
yor. Halbuki bunlarm hic;biri insanlarla harbetmez, ganimet kazanmaz. 
Ama bunu konu§maym. Herhalde Allah Rasulii bunu unutuyor, ya da 
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biz soylersek degi§tirilir. Diger bir k1snu da §Oyle konu§tular: Ey Al
lah'm Rasulu, biz k1z gocuguna babasmm birakt1g1 mirasm yariSim ve-, 
riyoruz. Halbuki o, ata bi,nmez ve (dli§man olan) halkla sava§maz. 
(Kuguk) gocuga da miras veriyoruz. Halbuki bu da bir i§e yaramaz. On
lar cahiliye doneminde bOyle yapiyor ve sadece (d\i§man) kavimle harp 
edebilenlerle daima buy\ige, miras veriyorlardi. 

Hadisi ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir de rivayet etmi§lerdir. 
Allah Teala : «Eger kadmlar ikinin ustunde ise, b1rakllan mallarm 

ugte ikisi onlarmdir>> buyuruyor. Son ayetteki iki klz karde§ hakkm
daki hukumden anla§Ildlgma g()re; buradaki ugte · iki, iki k1z gocugu 
hakklndadir. Allah Teala o ayette iki k1z karde§e ii~te iki hisse vermi§
tir. iki k1z karde§, mirastan ugte iki hisseye sahip olduguna gore, iki 
k1zm da u~te iki hisseye evleviyetle sahip olmalan gerekir. Nitekim da
ha once gegen Cabir hadisinde Rasulullah (s.a.) m, Sa'd ibn Rebi'in iki 
klzma ugte iki hisse verilmesine hukmettigini gormli§tuk. Kitab ve 
s\innet buna delalet etmektedir. Allah Teala yine : «~ayet klz tek ise, 
yariSi onundur» buyurmaktadir. 'Eger iki klz ic;in mirasm yam1 ol
saydi; Allah Teala bunu belirtirdi. Tek bB.§ma bir k1z ic;in hukum ko
nulduguna gore bu; iki k1zm, uc; J;nesabesinde olduguna delalet eder. 
En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala «Ana-babadan herbirine, birakllan maim altida biri.» 
buyuruyor. Ana-babamn mirastaki durumlan §Oyledir: 

1 - Ana-baba c;ocuklarla birlikte mirasc;I olurlar. Bu durumda on
lardan her birine altlda bir hisse d\i§er. Olenin sadece bir tek k1z1 varsa, 
maim yariSl onundur. Ana-babadan her birerine altlda bir hisse var
dir. Kalan altida biri de, baba asabe olarak ahr. Babanm hissesi bOylece 
hem kendi hissesi ve hem de asabe olarak ald1gmm toplarmdlr. 

2 - Ana-baba tek olarak · mirasg1 olurlar. (ba§ka mirasc;1 bulun
mazsa) bu durumda anne uc;te bir allr. Kalana, baba -tek asabe olarak 
sahip olur. Boylece baba, ananm hissesinin iki mislini almi§ olur, ki bu 
da uc;te ikidir. Bu durumda onlarla birlikte koca ya da kadm bulunur
sa koca yan, kadm da dortte bir allr. Koca ve kadln hisselerini aldik
tah sonra, annenin ne alaca~ konusunda alimler ihtilaf etmi§ler ve uc; 
gor\i§ ileri surulmu§tur. · 

a - Anne, iki meselede, kalanm iic;te birini allr·. Zira kalan, ona 
gore mirasm tamanud1r. Allah Teala ana-babaya verilenin yariSim 
vermi§tir. 0 halde anne, kalanm u·c;te birini, baba da uc;te ikisini allr. 
Bu, Hz: Orner, Hz. Osman ve kendisinden gelen iki rivayetin sahihinde 
Hz. Ali'nin kavilleridir . . Abdullah Ibn Mes'ud ve Zeyd ibn Sa bit de bu
nunla fetva vermi§lerdir. Fukaha-i Seb'a'nm, dort imamm ve Cum
hur-u ulemamn da gor\i§\i ooyledir. 
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b - «Qocugu olmay1p da ona ana ve babas1 mirasc;1 olduysa iic;te 

biri anasmmdir» ayeti, hiikmii umumi olduguna nazaran anne, bii
tiin maim iic;t.e birini ahr. Ayet-i kerime, olenin ana ile birlikte koca 
yada kan olmasmdan daha geneldir. Bu gorii§ ibn Abbas'md1r. Hz. 
Ali ve Muaz ibn Cebel'den de bu gorii§iin benzeri rivayet edilmi§tir. ~u
reyh ve Davud ibn Ali ez-Zahiri bununla fetva verirler. el-i'caz fi ilm'il 
-Feraiz adh eserinde imam Ebu'l·Hiiseyn Muhammed ibn Abdullah 
ibn Lebban el-Basri de bu gorii§ii tercih etrni§tir. 

Ancak bu gorii§ §iiphelidir, hatta zay1ftlr. Zira ayetin zahirinden 
terikenin tamammda tek kalmd1gmdaki durum anla§Ihr. Bu meselede 
ise koca ya da kan hissesini ahr, geriye kalan sanki terikenin tamami 
olmu§ olur ve daha once de ge~tigi iizere anne de bunun uc;te birini ahr. 

c - Kan ile birlikte mirasc;1 oldugunda biitiin maim uc;te birini 
ahr. Kan dortte bir alacakt1r ki, bu da on ikide ii~ eder. Anne de uc;te 
bir ahr ki, bu da onikide dart eder. Baba ic;in de 'be§ kahr. 

Koca ile mirasc;1 oldugunda ise §ayet biitiin maim uc;te birini ahr
sa babadan daha fazla almi§ olaca~ndan dolay1 kalanm iic;te birini (sii
liis'iil-baki) ahr. Bu durumda mesele altm iizerinden yap1hr, yans1 ko
caya, kalamn uc;te biri bir hisse olarak anneye, bundan sonra kalan da 
iki hisse olarak babaya verilir. 1 

Bu gorii§ Muhammed ibn Sirin'den nakledilmi§ olup ilk iki gorii
§iin birle§tirilmi§idir. Bir §ekilde onlardan her birerine uygun dii§mek
tedir. Ancak bu gorii§ de zaYiftlr. Sahih olan birinci ·gorii§tiir. Allah 
en dogrusunu bilendir. 

3 - ister ana-baba bir, ister baba bir ve isterse ana bir olsun er
kek karde§lerle birlikte mirasc;1 olmalan durumu: Bu karde§ler baba 
ile birlikte m~asdan bir §ey alamazlar, ama annenin hissesini iic;te' bir
den alt1da bire dii§iiriirler. Onlar varsa anneye altlda bir verilir. Ana
mn ve babamn di§mda ba§ka varis yoksa baba, kalam da ahr. 

Zikrettigimiz iizre iki erkek karde§, curnhura gore karde§ler hiik-
miindedir. _ 

Beyhaki, ibn Abbas'm kolesi ~u'be kanal1yla ibn Abbas'tan nakle
der ki o, Hz. Osman'm yanma girmi§ ve; iki erkek karde§ annenin iic;te 
bir' almasm1 engellemez. Zira Allah Teala : «Karde§leri varsa ... J> buyu
ruyor. Senin kavminin dilinde iki karde§ (Ehavan), karde§ler (ihve) 
anlammda degildir, demi§. Hz. Osman da: Ben, benden oncekileri, iii-

. kede yaygm olan uygulamaYl ve insanlarm tevariis edegeldikleri §eyleri 
degi§tiremem, diye Ge11ap vermi§tir. 

Bu hadisin s1hhati .de §iiphelidir. Zira Malik ibn Enes bu ~u'be hak
kmda konu§mU§ (ve onun zay1f oldugunu soylemi§tir.) ~ayet bu ha
disin ibn Abbas'tan rivayeti sahih olsayd1, onun c;ok yakm arkada§lan 
da buna kail olurlardL Halbuki Dnlardan bunun z1dd1 nakledilmi§tir. 

I Tefsir, C, IV, .. F. 100 
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Abdurrahman ibn Ebu Zinad, Harice ibn Zeyd'den, o da babasm
dan rivayet eder ki o, §oyle demi§tir: iki erkek karde§, erkek karde§
ler diye isimlendirilir. Ben bu konuya mtistakil bir cuz· tahsis ettim. 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize babam ... «Karde§leri varsa o vakit al
tida biri anasmmdir.» ayeti hakkmda Katade'den rivayet etti ki; o 
§oyle demi§tir ~ Anneye zarar veriyorlar ve kendileri de m,iras~I olann
yorlar. Bir tek erkek karde§ anamn u~te birine mani olmaz. Ancak · 
bundan fazlasi (birden fazla olurlarsa) mani olur. ilim ehlinin soyle
digine gore; erkek karde§ler anamn u~te bir almasm1 engellerler. Zira 
ohlan evlendirme gorevi babamnd1r. Annenin degil de babamn nafaka
SI da onlarm uzerinedir. 

Bu soz guzeldir. Ancak ibn Abbas'tan sahih bir isnadla rivayet 
edildigine gore; o, anamn almas1 gerektigi halde erkek karde§lerin en
gel olduklan alt1da birin erkek karde§lere ait olacag1 goru§undedir. 
Bu §az bir goru§ olup ibn Cerir bunu tefsirinde rivayet eder ve der ki: 
Bize Hasan ibn Yahya'mn ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §Oyle de-

. mi§tir : Ananm almasma erkek karde§lerin engel -oldugu altida bir, on
larm (erkek karde§lerin) d1r. Analarmm bunu almasma, bu hisse baba
lanna degil de kendilerine ait olsun diye engel olmU§lardir. Bunu riva
yet ettikten sonra ibn Cerir der ki: Bu goru§, ummetin butunune mu
haliftir. Bize Yunus ... ibn Abbas'm §oyle dedigini rivayet eder : Kelale, 
erkek ~ocugu ve babas1 olmayan ki§idir. 

Allah Teala : !!BU hukumler, olenin borcu odenip, yaptigi vasiyet
ler yerine getirildikten sonradir» buyuruyor. Selef ve halef alimleri bor
cun vasiyyetten once oldugunda icma' etmi§lerdir. 

kyet-i kerime dikkatle incelendiginde bu, rahathkla anla§Ilabilir. 
imam Ahmed, Tirmizi, ibn Mace ve tefsir sahipleri Ebu Ishak ka

nallyla... Ali ibn Ebu Talib'den naklediyorlar ki o, §Oyle demi§tir : Siz 
«BU huk\imler, olenin borcu odenip, yapt1g1 vasiyetler yerine getiril
dikten sonradir» ayetini okuyorsunuz. RasUlullah (s.a.) vasiyetten on
ce borcu Oderdi. Ana ogullanmn as11Ian (ana bir ~ocuklarm as11Ian) 
uvey ananm (yani baba bir ana ayn) ~ocuklarmdan once birbiri ara
larmda varis olurlar. Ki§i, baba bir karde§inden once ana-baba bir 
karde§ine varis olur. 

Tirmizi; bunu, sadece Haris el-A'ver hadisinden bilmekteyiz ki, baz1 
ilim ehli onun hakkmda konu§mU§lardir, der. Ben de derim ki: Fakat 
o, bir feraiz hafiziydi; feraiz ve hesabla ilgilenirdi. En dogrusunu Allah 
bilir. 

Allah Teala: ((Babalanmz ve ogullanmzdan hangisinin, fayda ba-· 
k1mmdan size daha yakm oldugunu bilmezsiniz» buyuruyor. Biz baba-' 
lar ve ogullara mirastan hisse aYJrdik. Cahiliye devrindeki durumdan 
farkll olarak miras~1 olma konusunda onlan e§it klld1k. :i:slam'm ilk 
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giinlerinde durum bOyle degildi. Mal ~ocuga birakillyor, ana-babaya da 
vasiyette bulunuluyordu. Nitekim bu husU.s, daha once ibn Abbas'tan 
rivayetle zikredilmi§ti. Allah eski durumu kald1rarak bu yeni nizam1 
koydu. Onlara ve digerlerine (Hem babalara, hem ogullara ve digerle~ 
rine) yakmhklanna gore hisse ay1rd1. Zira insana diinyevi veya uhrevi 
fayda, bazan da her ikisi birden; oglundan degil de babasmdan gele
bilir. Bazen de bunun tersi olabilir. Bunun i(;indir ki; Allah Teala :. 
((Babalanruz ve ogullanruzdan hangisinin, fayda bak1mmdan size daha 
yakm oldugunu bilmezsiniz.» buyuruyor. Birinden fayda beklenir ve 
umulurken digerinden de beklenip umulabilir. Bunun i~in hem ona, 
hem digerine hisse ayirdik ve miras~1 olma bak1mmdan her iki kiSml 
e§it k1ld1k, buyuruyor. Allah Teala en iyisini bilir. 

Alla:h TeaUt: <cBunlar, Allah'm koydugu farzlardir.» buyuruyor. 
Zikretmi§ oldugumuz miras konusundaki geni§ bilgi, varislerden bir kls
mma digerlerinden daha fazla verilmesi Allah'm hiikmedip koydugu 
farzlar{llr. Allah Teala Alim'dir, Hakim'dir. E§yayi yerii yerince koyar 
ve herkese yakmllgma gore kazand1grm verir. Bunun i~indir ki : ((Dog
rusu Allah Alim'dir, Hakim'dir.>> buyurmu§tur. 

--iZAHI-----

Paylar Nit;in E§it Degil? 

Erkegin hissesinin kadmm hissesinin iki kat1 olmasmm hikmeti 
§Udur : Erkek hem kendine, hem de e§ine harcama geregini duyar. Do
laYISiyla erkegin pay1 iki olmaktad1r. Kadm ise kendi kendine harcamak 
durumundadlr. Evlenecek . olsa masraflan kocasma ait olacaktlr. Dola
YISiyla kadmm mirastan pay1 baz1 hallerde erkegin payindan daha faz
la olma durumuyla kar§Ila§Ilacaktlr. Baz1 miifessirlerin erkege iki, ka
dma bir pay verilmesinin hikmetini a~1klarken; kadmlarm ak1llannm 
noksan, kotii yollarda harcamaya vesile olan §ehvetlerinin fazla oldu
gunu soylemelerine gelince; bu, (;Ok (;irkin ve kotii bir sozdiir. Kadm
lann ak1llanrun zay1f olmas1 maldan paylanmn da az olmasm1 gerek
tirmez. Hatta aksi de .soylenebilir ve o takdirde ·kadmlarm paymm daha 
fazla olmas1m icab ettirebilir. Qiinkii kadmlar beden yap1lar1 itibiriyle 
zayif ve gii~iizdtirler. Bunun . i(;in selef-i salihinden baz1lan derler ki; 
miras aklen k1yasm aksine gelmi§tir. Ben rivayetin dogru olmad1gmi 
kabul ettigim gibi, anlammm da dogru olmad1gm1 goriiyorum. Qiinkii 
yukarda bunun hikmetini belirtmi§tim. Miifessirlerin, kadmm §ehve
tinin erkegin §ehvetinden daha fazla oldugunu iddia edip, buna daya
narak onlann daha ~ok mal harcamalan neticesi doguracagm1 soyle-
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meleri ise; bir ba.tll iizerine bina edilmi§ bir ba.§ka batlld1r. Tecri.ibe
mizle biliyoruz ki; §ehvetlerini tatmin etmek ugrunda mallanm daha 
~o~ erkekler harc1yorlar. Bu gibi yollarda kadmlann mallanm harca
diklan ise ~ok az duyulmu§tur.- iKadmlar tutumludurlar, ahrlar, ver
mezler. Erkekler ise savurgand1rlar. Qi.inki.i onlann §ehevi gi.i~leri da
ha fazlad1r ve arzulan daha §iddetlidir. Ancak kadmlar si.islenme ko
nusunda isra.fa meylederler. Bu da pek ~ok harcamay1 gerektirir. Hal
buki §eriat israf1 yasaklami§tlr. Binaenaleyh mi.ifessirlerin hi.ikmi.i bu 
esasa istinad etmi§ olamaz. Ne var ki tecri.ibeler, daha ~ok kadmlarm 
iktisat yapt1klann1 gosteriyor. Harcama i§leri onlara biraklldigmda on
lar daha tutumlu davramyorlar. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, IV, 406) 

--oOo~---

12 - C:ocuklan yoksa, e'~lerinizin geriye biraktikla· 
nn1n yans1 sizindir. C:ocuklan varsa, brraktrklannm dort
te biri sizindir. Bunlar yaptlklan vasiyyet ve bor9 odendik
ten sonradlr. C:ocugunuz yoksa, sizin biraktrklanniZm 
dortte biri e~lerinizindir. Sayet 90cugunuz varsa biraktlk
lanruzin sekizde biri onlanndrr. Ancak bu; yaptlgm1z va
siyyet ve bon; odendikten sonrad1r. Eger miras b1rakan er
kek veya kad1n; 90cugu ve ana-babas1 olmayan bir Iqmse 
olur da, bir erkek veya bir. k1zkarde~i bulunursa, bunlar-
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dan her birine altida bir du~er. Ege:r onlar bundan c;oksa
lar, zarara ugratilmaksizin uc;te birin'e ortak olurlar. Bun
lar, yapt:tklan vasiyyet ve bore; odendikten sonrad1r. Bun
lar Allah'tan bir vasiyyet (emir) dir. Allah Alim'dir, Ha
kim'dir. 

Midis Kaideleri 

Allah Teala erkeklere hitab ediyor ve; ~ocuksuz Olen e§lerinizin bi
raktlg,. malm yar1s1 sizindir, buyuruyor. Eger t;ocuklan varsa biraktlk
lan mirastan vasiyyetleri yerine getirilip, bor~lan odendikten sonra 
dortte biri sizindir. Daha once de ge~tigi iizere, bor~larmm edas1 va
siyyetten oncedir ve alimler bu konuda ittifak halindedir. Erkek ~o
cuklarm, erkek ~ocuklan da -ka~ batm a§ag1 inerse insin_:_ sulbi er-
kek t;ocuklan hiikmiindedir. _ 

Allah Teala: «Sizin b1rakt1klanmzm dortte biri e§lerinizindir.» 
buyuruyor. Dortte bir veya sekizde birde e§lerin sayiSI onemli degildir . 

• Hamm bir, ~ki, iit; ya da dort bile olsa bunlar bu hissede mii§terek hak 
sahibidirler. 

((Ancak bu, yapt1~m1z vasiyyet ve bort; Odendikten sonradir.» ayeti 
hakkmda bilgi daha once get;mi§ti. 

Allah Teala : «Eger rniras b1rakan erkek veya kadm; t;ocugu ve 
anas1-babas1 olrnayan bir kirnse olur da ... » buyuruyor. Bu ayette ge-
t;en ( ;J~ ) ; kelirnesi ( J.:.l51 ) den tiiretilmi§tir. iklil, ba§I t;ev- · 
releyen §eydir. Burada ( ;l.l~ ) ile kastedilen ki§i; asli ya da ferdi 
olrnayan, yakmlan, kendisine mirS...c;t;I olan ki§idir. 

Nitekirn ~a'bi'nin Ebu Bekr es-S1ddik'dan rivayet ettigine gore; 
kendisine «Kelale» yi sorduklarmda §oyle derni§. Bu k~nuda kendi go
rii§iirnii soyleyecegirn; eger dogru ise Allah'tan, yanli§ olursa benden ve 
§eytandandir. Bundan Allah ve ResUlii beridirler. Kelale, t;ocugu ve 
babasi olmayan (Olen) ki§idir. Orner ibn el-Hattab halife olunca; ben 
Ebubekir'in gorii§iine rnuhalefet etmekten utanmm, derni§tir. 

Bu hadisi ibn Cerir ve ba§kalan rivayet ederler. 
ibn Ebu Hatirn tefsirinde der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah 

ibn Yezid'in... Abdullah . ibn Abbas'tan naklettigine gore o, §oyle de
mi§: Orner ibn el-Hattab'a yeti§enlerin sonuncusuydum. 0 demi§ ki: 
Soz benirn dedigimdir. -Bunu ii~ kerre tekrarladi- ~oyle derni§ti : 
Kelale erkek t;ocugu ve babas1 olmayan (ve o halde olen) ki§idir. 

Ali ibn Ebu Talib ve ibn Mes'ud da bOyle soylediler. Abdullah ibn 
Abbas ve Zeyd ibn Sabit'den va§ka vecihlerle gelen rivayetlerin sahih 
olam da budur. ~a'bi, Nehai, Hasan el-Basri, Katade, Cabir ibn Zeyd 
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ve Hakem, Medine, Kufe ve Basralllar bununla fetva vermi§lerdir. Fu
kaha-i Seb'a (Yedi Fakih), dort imam, selef ve halef (a.limleri) ve hatta 
biitiin alimler aym gorii§tedirler. Bir~oklanmn bu konuda icma' ettigi 
nakled.ilmi§tir. 

Ebu Hiiseyn ibn el-Lebban, ibn Abbas'tan, bunun hilatma bir ri-· 
vayet oldugunu soylemektedir ki, buna gore kelale, erkek ~ocugu ol- . 
mayandu. Ancak ibn Abbas'tan nakledilen rivayetlerin ilki sahih olup 
herhalde ravi, onun kasdettigini anlamami§ olsa gerektir. 

Miras b1rakan ki§inin «Bir erkek veya bir k1z karde§i bulunursa, 
bunlardan herbirine alt1da bir dii§er. Eger onlar bundan ~oksala'r, za.~ 

rara ugratilmaksizm ii~te birine ortak olurlar.» -Sa'd ibn Ebu Vakkas'm 
da i~lerinde bulundugu seleften baz1Iarmm kanaatinden anla§Ilacagi 
iizere, bu k1z ya da erkek karde§ ana bir karde§tir. Katade'nin rivaye
tine gore Hz. Ebubekir de ayeti bu §ekilde a~Iklami§br. 

Ana bir karde§ler diger varislerden bir~ok yoniiyle aynllrlar: 
1 - Kendisi sebebiyle miras~1 olduklan ki§iyle -ki bu da ana

dir- birlikte miras~1 olurlar. 
2 - Erkek ve k1zlan miisavidir (e§ittit). • 
3 - Ancak olenin kelale _ olmas1 halinde, m1ras~1 olabilirler. Ba

ba, ·dede, erkek ~ocuk, erkek ~ocugun ~ocugu ile birlikte miras~I ola-
m~~ , • 

4 - Erkek ve di§ileri (kadmlan) ne kadar ~ok olursa olsun hisse
leri ii~te birden fazla olamaz. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus'un ... Ziihri'den rivayetine go
re; o §Oyle demi§tir: Orner ibn el-Hattab; anadan olan karde§in mira
smm aralarmda erkekler di§iler gibi olmak iizere olduguna hiikiim ver
di. Muhammed ibn ~ihab ez-Ziihri: ~ayet Hz. Orner Rasulullah (s.a.) 
dan bu konuda bir §ey bilmese idi bOyle bir hiikiim vermezdi. Yine bu
nun i~indir ki. Allah Teala da: «Eger onlar bundan ~oksalar ... ii9te bi
rine ortak olurlar.» buyurmu§tur, der. 

Ortak olma meselesinde alimler ihtilaf etmi§lerdir. Ortak olanlar; 
koca, anne ya da nene, annenin ~ocuklarfndan ikisi ana-babamn 90-
cuklarmdan bir veya daha fazlasi. Cumhur'un kavline gore koca; yan 
hisse, ana veya nene altida bir hisse, anamn 90cugu ii9te bir hisse ahr. 
Ana rve babamn ~ocugu da ana (bir) karde§ olduguna gore aralarmdaki 
mii§terek mirasta onlara ortak olur. 

Boyle bir mesele mii'minlerin emiri Hz. Orner ibn el-Hattab'm za
manmda meydana gelmi§ ve o, kocaya yan hisse, anneye altida bir his
se, anamn ~ocuklarma da ii~te bir hisse vermi§ti. Ana-babamn ~ocuk
lan §Oyle diyerek itiraz etmi§lerdi : Ey mii'minlerin emiri, tut ki ba
bamiz e§ekti. Biz bir anneden degil miyiz? Bunun iizerine Hz. Orner 
onlan da diger (ana bir) karde§lere ort!!._k kilmi§tlr 
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Hz. Orner ve Hz. Osman'dan ortak k1Imaya ili§kin sahih rivayet 
vard1r. Abdullah ibn Mes'ud, Zeyd ibn Sabit ve Abdullah ibn Abbas'
dan gelen iki rivayetten biri de boyledir. Said ibn el-Miiseyyeb, Kad1 
~ureyh, Mesruk, Tavus, Muhammed ibn Sirin, ibrahim en-Nehai, Orner 
ibn Abdulaziz, Sevri ve ~ureyk; bununla fetva vermi§lerdir. Malik, 
~a'bi ve ishak ibn Rahuyeh'in mezheblerinde de boyledir. 

Ali ibn Ebu Talib ise onlar1 digerlerine ortak etmez, ii~te biri ana
mn ~ocuklarma verir. Ana-babamn ~ocuklarma ise bir §ey vermezdi. 
Zira onlar a.sabe oluyorlardl. Veki' ibn el-Cerrah der ki: Hz. Ali'nin bu 
gorii§te oldugu hususunda kimse ihtilaf etmemi§tir. 

Bu gorii§ aym zamanda Ubeyy ibn Ka'b ve Ebu MU.Sa el-E§'ari'nin 
de gorii§ii olup ibn Abbas'tan me§hur _olan da budur. ~a'bi, ibn Ebu 
Leyla, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed ibn el-Hasan, Hasan ibn 
Ziyad, Ziifer ibn el-Hiizeyl, imam Ahmed ibn Hanbel, Yahya ibn Adem, 
Nuaym ibn Hammad, Ebu Sevr, Davud ibn Ali ez-Zahiri'nin mezheb
leri de boyledir. Ebu'l-Hiiseyn ibn el-Lebban el-Farazi de "(<el-i'caz» adh 
eserinde bu gorii§ii tercih etmi§tir. 

Vasiyyeti adalet iizre olsun, varislerden bir k1smm1 mahrum etmek, 
hisselerini azaltmak, ya da Allah'm kendilerine vermi§ oldugu payi 
art1rmak suretiyle zarar vermek ve zulmetmek i~in olmasm diye Allah 
Teala: «Zarara ugrat1lmaks1zm ... bunlar yaptlklan vasiyyet ve bor~ 
Odendikten sonrad1r.» buyuruyor. Kim bunun hilafma hareket ederse 
hikmetinde ve taksiminde Allah'm z1ddma hareket etmi§ olur. Bunun 
i'9in ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam'm ... ibn Abbas'tan naklettigi
ne gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Vasiyyete zarar ver
mek biiyiik giinahlardandlr. 

Bu hadis yine ibn Abbas'tan mevkUf olarak rivayet edilmi§tir ve 
ibn Ciireyc; bu mevkuf rivayetin sahih oldugunu soylemi§tir. 

Bunun i~indir ki; imamlar, varis lehine ikrar konusunda ihtilaf 
etmi§lerdir : Varis lehine yap1Iacak ikrar sahih midir, degil midir? 
Bu konuda iki gorii§ vard1r : 

Varis lehine ikrar sahih degildir. Zira varis lehine ikrar sigas1 ile 
vasiyette bulunmak tohmet sebebidir. Sahih bir hadis-i §erif'te Rasu
lullah (s.a.) : Allah her hak sahibine hakkml vermi§tir ve varis lehine 
vasiyet yoktur, buyurmu§lardir. Ebu Hanife, Malik ve Ahmed ibn Han
bel'in mezhebleri bu gorii§tedir. ~afii'nin eski gorii§ii de budur. Ancak 
yeni kavlinde o, bunun sahih olacagma kaildir. 

Bu gorii§, Tavus, Ata, Hasan, Orner ibn Abdiilaziz'in de gorii§ii
diir. Ebu Abdullah el-Buhari de Sahih'inde bunu tercih etmi§ ve Rafi' 
ibn Hadic'in, «Fezariyye»nin kap1lanmn kapatlld1g1 §eyin di§mda a~Il
mamasmi vasiyet etmi§ oldugunu buna delil olarak getirmi§tir. 0 (Bu
hari) §byle der : ~az1 kimseler, kotii zanna sebebiyyet verir diye ki§inin 
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varisleri lehine ikrarmm caiz olmadigmi soylerni§lerdir. Halbuki Ra
sillullah (s.a.) : Zandan sakmm (kac;:mm). Zira zan, sozlerin en yalan 
olamd1r, buyurmu§lardir. Allah Teala da : «~uphesiz ki Allah, size, 
emanetleri ehline vermenizi. .. emreder.» (Nisa, 58) buyururken bunu 
varis ya da bir ba§kasma tahsis etmemi§tir. 

Buhari'nin zikrettikleri burada bitiyor. ' 
ikrar; sahih ve vak~aya mutab1k oldugu takdirde bu ihtila.f nor

maldir. Ancak ikrar bir hile, varislerin bir kiSmimn hissesini artirma
ya, diger bir k1smmmkini de azaltmaya vesile olacaksa bu ikrar irma' 
ile haramdir. Bunun delili <<Zarara ugratilmaksizm. Bunlar, Allah'tan 
bir vasiyet (emir) dir. Allah Alim'dir, Halim'dir.» ayetidir. 

13 - I9te bunlar Allah'm hudududur. Kim Allah'a ve 
peygambere itaat ederse; Allah onu, altlndan rrmaklar 
akan cennetlere koyacaktrr. i9te bu, en buyuk kurtulu9tur. 

14 -Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder de 
hududunu a9arsa, (Allah) onu da i<;inde teinelli kalma:k 
uzere ate9e sokar. Hor ve hakir edici 'bir azab vard1r onun 
ic;in. 

Allah'm Hududu 

Allah Teala'nm; oltilere yakmhklarma, ihtiyac;:larma gore variS
lere takdir etmi§ oldugu bu farzlar (hisseler) ve olc;:Uler O'nun hudu
dudur. Onlan a§maym ve onlara tecavuz etmeyin. Bunun ic;:in Allah 
Teala §6yle buyurur : 

«Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse (hile ve bir tak1m vesi
lelerle varislerden bir klSmlmn hissesini arttirmaz, diger bir kismmm
kini eksiltmez, bilakis onlan Allah'm hukmune, hisselerine ve bOlti§~ 

turmesine b1rak1rsa) Allah, onu altmdan Irmaklar akan cennetlere ko
yacaktlr. Orada temelli kalacaklardir. i§te bu, en buyuk kurtulu§tur. 
Kim Allah'a ve Peygamberine isyan eder de hududu a§arsa (Allah) 
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onu da i9inde temelli kalmak iizere ate§e sokar. Hor ve hakir edici bir 
azab vard1r onun i9in.» 

Allah'm verdigi hiikmii degi§tirmek; Allah'm hiikmiine muhalefet 
etmek suretiyle ona ve Peygamberine isyan etmektir. Bu da Allah'm 
hiikiim ve taksimine raz1 olmamaktan ne§'et eder. i§te bunlari Allah 
Teala yak1c1 ve devamll azab1yla al9altmak suretiyle cezaland1racaktlr. 

imam Ahmed, Abdiirrezzak kanallyla ... Ebu , Hiireyre'den rivayet 
ediyor ki; RasUiullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 

Bir adam yetmi§ sene hay1r ehlinin i§ledigi amelleri i§ler de vasiy
yette bulundugunda vasiyyetinde adaletten sapar (ve zulmeder) se 
(amel defteri) bu kotii ameli ile kapatlllr ve ate§e girer. Bir adam da 
yetmi§ sene kotiiliik ehlinin yapt1g1 amelleri yapar da vasiyyetinde ada
letten aynlmazsa (amel defteri) hay1rla kapamr ve cennete girer. Son
ra Ebu Hiireyre §6yle dedi : Dilerseniz : <<i§te bunlar Allah'm hududu
dur ... Hor ve tahkir edici bir azab vard1r onun i9in .. . » ayetini okuyu
nuz. 

Ebu Davud Siinen'indeki «Vasiyyette zarar vermek» babmda diyor 
ki :· Bize Abd ibn Abdullah ... Ebu Htireyre'den rivayet etti ki RasiHul
lah (s.a.) §Oyle buyutdular: 

Bir adam ya da kadm altmi§ sene Allah'a itaat eder ve taatte bu
lunur da 6ltiP1 vakti geldiginde, vasiyyetinde zarar verirse ona ate§ va
cib olur. Ravi der ki: Ebu Htireyre burada : «Zarara ugratllmaks1zm .. . 
bunlar, yaptlklan vasiyet ve bor9 Odendikten sonra"dlr .. : i§te bu, en 
btiytik kurtulU§tUr.» ayetini okudu. 

Hadisi Tirmizi ve ibn Mace de Abdullah ibn Cabir kanallyla riva
yet etmi§lerdir. Tirmizi; hadis hasendir, garibdir demi§tir. imam Ah
med'in rivayeti daha mtikemmeldir. 

15 - Kad1nlann1zdan fuhu~ yapanlara kar~1 ic;iniz
den dort ~ahid getirin. Onlar 9ehadet ederlerse olunceye 
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veya Allah onlara bir yol gosterinceye kadar evlerde (goz 
altmda) tutun. 

16 - Sizden fuhu~ yapanlarm her ikisine de eziyet 
·edin. Tevbe edip, 1slah olurlarsa art:tk onlardan vazge<;in. 
<;iinkii Allah Tevvab, Rahim olandrr. 

Fuh§a Sed ~ekrnek it;in 

islam'm ba§langiCmdaki hiikme gore, bir kadin zina eder de bu 
su~u dogru bir beige ile sabit olursa bir evde hapsedilir ve oliinceye 
kadar o evden c;1kmasma izin verilmezdi (o evden ~1kart1lmazdL) Bu
nun i~in Allah Teala: <cKadmlanmzdan fuhu§ (zina) yapanlara kar
§1 aramzdan dort §ahid getirin. Onlar §ehadet ederlerse olunceye veya 
Allah onlara bir yol gosterinceye -ki bu yol da Allah Teala'mn bu 
hiikmii neshetmesidir.- kadar evlerde (goz altmda) tutun.)) b)lyuru-- . 
yor. 

ibn Abbas; Allah Teala'mn Nur Suresinde sopa ve recm cezas1 ile 
neshetmesine kadar hiikiim bOyleydi, der. 

ikrime, Said ibn Ciibeyr, Hasan, ~ta el-Horasani, Ebu Salih, Ka
tade, Zeyd ibn Eslem ve Dahhak'tan rivayete gore bu ayet mensuh
tur. Bu konu, iizerinde ittifak edilmi§tir. 

imam Ahmed diyor : B_ize Muhammed ibn Ca'fer ... Ubade ibn Sa
mit'den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) a vahy indiginde bu kendisine 
te'sir eder, bu s~beple me§akkate ugrar (bu ona zor ve ag1r gelir) ve 
j!iizii degi§irdi. Bir giin Allah Teala kendisine vahy indirdi. Bu duru
mundan a~1lmca §6yle buyurdular: Benden alm (ogrenin ve rivayet 
edin); Allah onlara bir yoi gosterdi: Dul dui ile, bakire bakire ile. Duia} 
yiiz degnek ve ta§ ile recm, bakireye yiiz degnek ve bir y1I siirgiin. 

Hadisi Miislim ve Siinen sahipieri muhtelif kanallardan ... Ubade'
den merfu' olarak rivayet etmi§lerdir. Miisliin'in Iafz1 §oyiedir: 

Benden aim, ogrenin. Benden aim, ogrenin. Allah oniara bir yol 
gooterdi. Bakire bakire ile (zina ederse) yiiz degnek ve bir sene siir
giin, dul dul ile (zina ederse) yiiz degnek ve ta§lanarak (Oldiirmedir). 
Tirtnizi; hadis hasendir, sahihtir, demi§tir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor : Bize Muhammed :i:bn Ahmed ibn 
tbrahim ... Ubeyy ibn Ka'b'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle bu: 
yurdu: (Zina eden) iki bakire (ise) sopa vurulur ve siirgiin edilir, iki 
dul ise sop8: vurulur ·ve ta§lanarak (oldiiriiliir), iki ihtiyar ise ta§la
narak (oidiiriiliir). 

Hadisin bu §ekildeki rivayeti garibtir. 
Taberani, :i:bn Lehia kanahyia... ibn Abbas'tan nakiediyor ki, o 

§6yle demi§tir : Nisa suresi nazi! oiunca, Rasuiullah (s.a.) :. Nisa sure-
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sinden sonra artlk (zina eden kadmlarm) hapsedilmeleri yoktur, bu
yurdular. 
· Bu hadis geregince imam Ahmed ibn Hanbel zina eden dulun hem 

sopa hem de ta§lanarak oldiiriilme ile cezalandmla;cagma kail olmu§:. 
tur. Cumhur ise zina eden dulun sopa vurulmaksizm ta§lanacagi go
rii§iindedir. 

Onlar diyorlar ki: Rasulullah (s.a.) Maiz ve Gamid kabilesinden 
olan kadmi, iki yahudiyi ta§lann§ ve ta§lamadan once onlara sopa vur~ 
marm§tir. Bu da gosteriyor ki sopa vurmak vacib degildir. Bilakis onla
rm soyledigine gore neshedilmi§, kaldmlmi§tlr. En dogrusunu Allah 
bilir. 

Allah Teala: «Sizden fuhu§ yapanlann her ikisine de eziyet edin.» 
buyuruyor. ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr ve ba§kalan bu eziyet vermenin 
sovme, ay1plama ve nalmla vurmak oldugunu soylemi§lerdir. Allah 
Teala bu hiikmiinii sopa ve ta§lama cezas1yla degi§tirinceye kadar on
lar hakkmdaki hiikiim bOyleydi. 

ikrime, Ata, Hasan ve Abdullah ibn Kesir bu ayetin, zina eden er
kekle kadm hakkmda nazi! oldugunu soylerken, Siiddi evlenmeden on
ce (bu filii i§leyen) gen~ler hakkmda nazi! olmu§tur, der. Miicahid zina 
eden iki erkek hakkmda nazil olmu§tur derken, sanki bununla livata'yi 
kasdetmi§tir. En iyisini Allah bilir. 

Siinen sahiplerinin Amr ibn Ebu Amr kanahyla ... ibn Abbas'tan 
naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: «Lut kavminin 
yaptlgm1 yapan birini gordiigiiniizde hem yaparu (fail) hem de yapila
ru (mef'ul) old~riin.» 

Allah Teala : «Tevbe edip 1slah olurlarsa (yaptlklan §eyi b1rak1r, 
amellerini diizeltir ve giizelle§tirirlerse) artlk onlardan vazge~in>> buyu
ruyor. Artlk onlara ~irkin sozlerle k1z1p ayiplamayin. Zira giinahmdan 
tevbe eden, giinahs1z gibi olmu§tur. Bir de «Qiinkii Allah Tevvab, Ra
him olandir.» Buhari ve Miislim'de nakledilen bir hadiste §Oyle buyu
rulur: 

«Sizden birinin cariyesi zina ettiginde onu sopayla dovsiin ondan 
sonra artlk ayiplamasm, azarlamasm». Yani yaptlgmm keffareti olan 
haddi, cezay1 uyguladiktan sonra bu yaptlgmdan dolay1 onu ayipla
masm. 

----- i Z A HI-----

Islam Fuh~a Nasii Engel Oluyor? 

!slam akidesi Mekke'de baz1 kalblere yerle§ince, kalbleri cahiliyyet 
pisliklerinden temizlemek i~in miicadeleye giri§ti. Nihayet Medine'de 
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islam devleti kurulup otoritesini Allah'm kanunlan uzerine oturtunca 
ve Allah'm nizam1 yeryuziinde . biitun aynntllanyla yerle~ince -bir 
yandan prensibler ve ogiitler- diger yandan ceza ve te'dib yoluyla 
cemiyeti fuh§iyattan korumak ic;in gereken tedbirleri almaya ba§ladi. 
Qiinkii islam -dedigimiz gibi- vicdanlarda sakll miicerred inanc;Iar 
y1gm1 degildir. islam - bunun yamnda- vicdani inanc;lan hayatm 
vakialarmda tatbik eden bir hukiimlet manzumesidir. Bunun ic;in is
lam, hi<; bir zaman tek ayak uzerinde durmaz. 

Nitekim Allah katmdan gelen butiin dinler de aym §ekildedir. Ak
sini iddia etmek hatad1r. Baz1 zihinler, §eriatslz, nizams1z ve hakimiy"' 
yetsiz semavi dinlerin bulundugunu iddia ederler. Hay1r. Kat'iyyen 
boyle bir §ey dii§iintilemez! Butun dinler ba§llba§ma bir hayat yolu
dur ... Evet, ameli, pratik bir hayat yolu ... Burada biitun insanlar sa
dece Allah'm dinine baglamrlar. Haya:t nizamlanmn yalmz Allah'dan 
ahrlar. Ameli hayatlanm tanzim eden kanunlan, ahlaki degerleri ve 
itikadi tasavvurlanm aym kaynaktan allrlar. Bunun ic;in, kanunlar1 
insanlarm hayatmda otoritesiyle infaz edecek, kanunlara kar§I ~Ikan
lan ikaz edecek veya gerekirse cezaland1racak ve cemiyeti cahiliyyet 
pisliginden koruyacak bir hakimiyetin, bu kanunlar iizerine oturmas1 
Iaz1md1r. Evet, hakimiyetin biitiiniiyle sadece Allah'm olmas1 i<;in ... 
Dinin tamamen yalmz Allah'm olmas1 ic;in ... Yani insanlar ic;in kanun
lar koyan bir tak1m k1ymet ve olc;iiler bic;en, hiikiimler ve nizamlar 
vaz'eden, ilahlan --biitiin c;e§itleriyle- ortadan kald1rmak ic;in .. . Evet, 
biitiin bunlann yapiciSI sadece ve sadece Allah Teala'd1r. Eger herhan
gi bir yarabk bu konuda hak iddia etmeye kalkarsa bilmi§ olsun ki; 
insanlara kar§l uluhiyyet iddiasmda bulunuyor, demektir ... Qiinkii 
Allah katmdan gelmi§ hic;bir din yoktur ki, insanlardan birinin ken
disini ilah olarak ilan etmesini veya bu davay1 bizzat §ahs~mn ortaya 
koydugunu iddia etmesini miisamaha ile kar§Ilasm ... Bunun ic;in Allah 
indinden gelmi§ olup da, ameli bir §eriata sahip olmayan veya olsa bile 
bu §eriatl infaza me'mur bir otoriteden mahrum, s1rf vicdanlara sikl§
tmlmi§ bir yigm inane; manzumesi bir dinin mevcudiyetinden bile sOZ 
edilemez!.. . 

I§te bOylece islam; biitun varllgm1 ortaya koyarak cemiyeti, te§ri', 
infaz, ceza ve te'dib yollanyla temizlemek ic;in Medine'de i§e ba§ladl. 
Evet, }Ju surede gordiigiimiiz ve sonralan degi§en hiikiimlere ve Allah 
Teala'mn muradma uygun olarak cemiyeti cahiliyyet pisliklerinden te
mizlemeye giri§ti. 

Aynca gerek ce~iyeti fuh§iyattan temizleme hususunda gosterilen 
titizlik ve gerekse her turlii miicadelenin neticesinde meydana gelen 
§iddet hareketlerini de garib kar§Ilamamak gerekir. Qiinkii yeryuzunii 
saran giiniimuziin modern cahiliyyetinde oldugu gibi -her zaman-
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cahiliyyetin ilk i§areti; hi~bir ahlaki vey~ kanuni bag tammadan, cinsi 
t8.§kmhk ve behimi arzulara yoneli§ ve cinsi ta§kmhklan «§ahsi hur
riyetin» hirer tabii icab1 olarak mutalaa etmektir. ,. Binaenaleyh inat ... 
c;1lardan ba§ka kimse, bu hurriyyetin kar§Isma dikilemez! Yobazlardan 
ba§kasl buna engel olamaz!. 

§unu da ifade ectelim ki; cahiliyyet insanlan, butun «insani» hur
tiyyetler husU.sunda mtisamaha gosteriyorlar ama «behimi» hurriyyet
ler uzerinde asia musamaha kabul etmezler. Onlar butun «Insani» hur
riyyetlerden vazge~ebilirler. Fakat behimi hurriyyetlerini simrlandir
mak ve temizlemek isteyen kimselerin k8.§1Sma dikilirler!.. 

Nitekim cahiliyyet esas1 uzerine kurulmu§ olan butun cemiyetler, 
her turlU imkanlanyla ahlaki engelleri ytkmak, insan ruhundaki flt-

) ri kanunlan boiup behimi arzularla tezyin etmek ve bunu temize c;l
karan parlak etiketler koymak hususunda birbirleriyle yardlmla§lrlar. 
AyriCa cinsi arzularm muhtelif vas1talarla galeyana getirilip hi~ bir 
kaide tanimayan fiili ta§kmllklara yol ac;mak, ic;timai ve- ailevi bagla
rm kopanlmas1, cemiyetin ve ailenin murakebesine buyuk darbeler in-

\ dirmek gibi konularda da daima yekdigerine destek olurlar. §ehvet 
kokan c;1plakhktan nefret eden selim f1trat sahiplerin duygulanm gu
liinc;legtirmek, bu §ehvet sac;an manzaralar1 yucele§tirmek, c;1plakhk 
duygularmm meddahhgm1 yapmak, bedeni arzulan parla:k ifadelerle 
idealle§tirmek ic;in c;ah§lrlar. 

I§te biitun bunlar, cahiliyyetin alametleridir. islam, be§eri ctuygu
lan ve be§eri cemiyetle~ bunlardan temizlemek ic;in geU~mi§tir... Evet, 
bunlar butunuyle her cahiliyyetin ortak yonleridir... Eger cahiliyet 
devrinin yeti§tirdigi §airlerden :imri'Ul-Kays'm §iirlerine bir goz atlla
cak olursa Roma ve Yunan cahiliyet devrinin §iirleriyle aralarmda ben
zer taraflann bulundugu gorUlecektir. Aym zamanda Arap cahiliyye
tinin muasm ba§ka cahiliyyetler arasmda da aym §ekilde gerek san'at 
ve gerekse edebiyat dalmda benzer taraflar bulunacaktlr. Nitekim boy
le bir cemiyetin geleneklerine, o cemiyette kadmm hareketlerine, or
taya <;1kan sevda ve delirme hadise"terine, erkek-kadm ihtilatmm neti
cesinde husule geleri ta§k1ni1klara goz gezdirecek olursak, eski veya ye
ni butun cahiliyyetler arasmdaki benzer yon ve baglann mevcudiyeti 
.gaze c;arpacaktlr. <;unku aym du§unceden doguyorlar. Ve aym yolun 
yolculand1rlar! .. 

Fakat §unu da unutmamak laz1md1r ki; behimi arzulardaki bu 
ba§Ibo§luk daima medeniyetlerin ytk1lmas1 ve milletlerin yok olma
Slyla neticelenmi§tir. -Nitekim eski Grek, Roma ve Pers medeniyet
lerinde bunu gormekteyiz.--,- Ne yaz1k ki, bu gun de Avrupa ve Ameri
ka medeniyetlerinde aym durumlarla karglla'§maktaytz. Sanayide dev 
ad1mlarla ilerlemesine ragmen bugun, behimi arzularm c;arklan ara-
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smda ezilmektedir. Ortadaki yiirekler acisi manzara dii§iinebilen ka
falari uyarmak i<;in kafidir. Dll§iinen kafalar da -ki bu onlann soziin· 
den ortaya ~1kmaktad1r- bu korkun~ felakete kar§I durup direnmek
ten acizdirler. 

Evet, biitiin bunlara ragmen, akibet budur... Cahiliyyet devrinin 
insam -her zaman ve her yerde- daima a§agilik §eyler ister ve «in
sani» hiirriyyetlerin hepsinin kaybolmasma nza gosterir de «behimi» 
hiirriyyetlerin yolu iizerine tek bir engelin dikilmesini asla kabul et
mezler. Koleler gibi kula kul olmay1 kabul ederler de, hayvani arzula
nm serbest~e icra etme hakkmdan v~zge~mek istemezler! 

Halbuki bu yaptiklan §ey, serbestlik degildir. Buna hiirriyet de
nemez. Bu, hayvani arzulann zebunu olmak ve behimi arzularm gay
yasma yonelmekten ba§ka bir §ey degildir! Belki onlar hayvandan da 
a§agidirlar! Qiinkii hayvan, -bu huslisda- cinsi arzuyu tatmin i~in 
mevsimler ta'yin eden f1trat kanununa baglldir. _ Hi~'bir hayvan, bu 
hududu ~ignemeye yeltenemez. Hem, ~iftle§me ve yavru yapma bag
lanyla f1trat kanunu hayvan1, zabt u rabt altma almi§tlr. Bunun i~in di§i 
hayvan erkegini, ~iftle§me mevsimi haricinde hi¢ bir zaman kabul et
mez. Erkek de, f1tratm kendisine vermi§ oldugu i~giidii sayesinde hi~ 
bir zaman di§inin bu hareketine, k1zarak zor kullanmaya kalki§maz! 
insana gelince ... Allah Tea.Ia insam akllyla ba§ba§a birakmi§ ve akhm 
akidesinin murakabesine terketmi§tir. Akil ne zaman akideden s1yr1· 
lip ka~arsa, insan biiyiik gii~liiklerin oniinde zay1f dii§er. Varllgmdan 
bo§anan fitri arzulanm frenleyemez. Bu yiizden meydana gelen ta§km
h~ onlemek ve cemiyeti o ~evi pisliklerden temizlemek imkans1z olur. 
Bunu ancak iktidar sahibi 'bir akide yapabilir. Bunu, kuvvetini bu aki· 
deden alan bir idare ve akidenin direktiflerine kar§I ~Ikanlan te'dib ede
cek, gerekirse cezalandiracak bir hiikumetten bB.§kasi ba§aramaz. i§te 
b6ylece islam; be§eriyeti, hayvanhk seviyesinden, Allah'm «insan>> i~in 
hazirlami§ oldugu §erefli makama yiiks~ltmektedir. 

insanlarm akideden mahrum olarak ya§adiklan cahiliyyet cemi
yetlerinde, akide esaslan iizerine kaim olan kuvvet kaynaklan da bu
lunmuyor. i§te bunun i~in feryad ediyor, Batldaki cahiliyyet hayatim 
ya§ayan akilli kimseler .·.. Feryad ediyorlar ama ses veren kimse yok 
meydanlarda. Zira arkasmda icra kuvveti, te'dib miieyyidesi bulunma
yan havada u~u§an bo§ sozlere elbette kimse ses vermeyecektir. Kilise 
feryad ediyor. Din adamlan feryact ediyor. Ama onlara da kulak asan 
bulunmuyor. Zira koruyucu kuvvete sahip olmayan, prensip ve nizam
lanm tatbik edecek kudreti bulunmayan bo§ feryadlara kimse kulak 
asmaz. Boylece be§eriyyet; Allah'm canlllar diinyasma bah§ettigi tutucu 
f1tri kuvvetlerden mahrum olarak bo§luga yuvarlan1p gidiyor. Bu gidi§i 
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durdunnak ic;in Allah tarafmdan insanllga sunulmu~ olan bir akide 
ve §eriat bag1 da yok ellerinde ... 

Bu medeniyetin ~okmesi, kac;m1lma;1: bir. akibettir. <;unku gec;mi§
teki be§eri tecrubeler bunu gosteriyor. Evet, bu medeniyet ne kadar 
saglam gorunufse gorunsun, uzerinde oturdugu temeller ne kadar me
tin olursa olsun, bir gun mutlaka c;okecektir. ~unu da unutmamak la
zimdlr ki, «insan» denen varllk, medeniyyetin en onemli temel ta§Idlr. 
«insan» ezildigi takdirde; medeniyet, ne fabrikalar, ne de fabrika ma'
mUlu e§ya uzerinde tutunabilir ... 

Bu gerc;egi derinligine idrak ettigimiz zaman, islam'm insam mah
volmaktan kurtarmak ic;in fuhu§ konusundaki hukuki mueyyideler 
vaz'etmesindeki ve insan hayatlm asil insani esaslar uzerine ikame et
mek i'c;in kat1llk gostermesindeki azameti de idrak etmi§ oluruz. Bu ara
da insan hayatrmn temelini dinamitleyen fuh§u idealle§tirerek, parlak 
laflarla susleyerek ovme vasltalarma ba§vuranlann suc;unun da bir ta
rafml idrak etmi§ oluyoruz. Bunlar §ehveti siislu gorunii§ler ic;inde 
sunmakta, §ehvet konusundaki butun baglan bo§altmakta, bazan 
«san'at» ad1 altmda, bazan «hurriyet» maskesi altmda, bazan da <dle
ricilik» kisvesi ile takdim etmektedirler .. . «insam» mahvetmeye mebni 
butun vas1talan gerc;ek ismiyle belirtmek laz1md1r ... Sue; ... olarak df).m
galamak §arttlr... Aynca bu suc;un kar§ISma gerek nasihatla, gerek 
cezai mueyyideler ile dikilmek gerekir!. . i§te islam bunu yap1yor. Evet 
en mutekamil ve saglam nizam1yla sadece islam boyle hareket ediyor ... 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, III, 114- 119) 

---oOo---
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ca : Simdi i~te gerc;ekten tevbe ettim, diyenlerin ve kafir 
olarak olenlerin tev'besi kabul degildir. i~te onlar ic;in biz, 
elem verici bir azab hazrrlarm~lZdiT. 

Tevbe Kapllan 

Allah Teala; ancak bilmeyerek kotiiluk yap1p sonra da can · bogaza 
gelmeden, ruhunu teslim alacak melegi gormeden once bile olsa tevbe 
edenlerin tevbesini kabul edecegini haber veriyor. · 

Mti.cahid ve bir~oklan Allah'a gerek hata he ve gerekse kasden 
isyan eden herkesin gti.nahtan vazge~inceye kadar cahil oldugunu soy
lemi§lerdir. 

Katade, Ebu'l-Aliye'nin §oyle dedigini nakleder: Rasulullah (s.a.) 
m ashab1: Kulun dti.§mti.§ oldugu (i§lemi§ oldugu) her gti.nah bilgis.iz
llk iledir, derlerdi. 

Hadisi ibn Ceriz: rivayet etm~tir. 
Abdti.rrezzak diyor ki: Bize Ma'mer, Katade'mn §oyle dedigini nak

letti: Rasulullah (s.a.) m ashab1; ister kasden ister ba§ka bir §ekilde 
olsun kendisiyle Allah'a isyan edilen her §eyin bilgisizlik (cehalet) ol
dugu gorti.§ti.nde birle§tiler. 

ibn Cti.reyc der ki : Bana Abdullah ibn Kesir, Mti.cahid'in, §6yle 
dedigini nakletti: Allah'a isyan. olan bir §eyi yapan herkes; bu i§i i§le
diginde (i§ledigi s1rada) cahildir. ibn Cti.reyc, Ata ibn Ebu Rebah'm, 
kendisine bu sozti.n bir benzerini soyledigini nakleder. 

ibn Abbas'tan naklen Ebu Salih : Kotti. i§ yapmas1, o ki§inin bilgi
sizligi cti.mlesindendir, der. 

«Hemen tevbe edenlerin ... » ayeti hakkmda Ali ibn Ebu Talha, Ab
dullah ibn Abbas'm §6yle dedigi,ni nakleder: 0 (hemen tevbeden mak
sad) i§ledigi gti.nahla, olti.m melegine bakacag1 zam.an arasmda tevbe 
edenler, demektir. Dahhak : Ollimden once olan hel'§ey yakmd1r, derken, 
Katade ve Sti.ddi de; srhhatte bulundugu . surece, ac;Iklamasi~I getir
mi§lerdir ve bu a~Iklama ibn Abbas'tan rivayet edi.lmi§tir. Hasan el
Basri ayeti; can bogazma gelmeden tevbe edenler, §eklinde anlarken, 
ikrime de; dti.nyamn tti.mu yakmd1r, demi§tir:. · 

f}imdi bu konudaki hadis-i §erif'leri zikredelim: 
imam Ahmed der ki: Bize Ali ibn Ayya§'m ... Abdullah ibn Orner' 

den, onun da Rasulullah (s.a.) dan naklettigine gore; efendimiz §Oyle 
buyurmu§tur : Can1 bogazma gelmedikc;e Allah Teala kulun tevbesini 
kabul eder. , -

Tirmizi ve ibn Mace de bunu Abdurrahman ibn Sabit ibn Sevban 
hadisinden rivayet etmi§Ier ve Tirmizi; hadis hasendir, garibtir, de-
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mi§tir. ibn Mace'nin Sunen'inde Abdullah ibn Amr, §eklinde kayd ectil
mL}se de bu vehimdir. Dogrusu Abdullah _ibn Omer'dir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor : Bl.ze Muhammed ibn Ma'mer ... 
Abdullah ibn Omer'den nakletti ki o, Rasulullah (s.a.) 1 §oyle buyurur
ken i§itmi§: Olumunden bir ay evvel tevbe eden hi\!bir mu'min kul yok
tur ki; Allah onun tevbesini kabul etmesin. Bundan (olumunden) da
ha yakm ve hatta Olumunden bir gun ve bir saat oncesinde Allah ku
lun teVbe ettigini ve ihlas1m bilirse; tevbesini kabul ec;Ier. 

Ebu Davud et-Tayalisi der ki: Bize ~u'be'nin ... Abdullah ibn 
Omer'den naklettigine gore; o §oyle demi§tir: Kim olumunden bir sene 
once tevbe ederse, tevbesi kabul edilir. Kim Olumunden bir ay once tev
be ederse, tevbesi kabul edilir. Kim oliimunden bir cuma once tevbe 
ederse, tevbesi kabul edilir. Kim olumunden bir saat once tevbe ederse, 
tevbesi kabul edilir. Ben kendisine; ama Allah Teala : «Allah ancak, 
bilmeyerek kotiiluk yap1p da hemen tevbe edenlerin _tevbesini kabul 
eder» buyuruyor, dedim. Abdullah ibn Orner; ben ancak sana Rasulul
lah (s.a.) dan i§ittigimi haber veriyorum, dedi. 

Ebu'l-Velid et-Tayalisi, Ebu Amr el-Havzi ve Ebu Amir el-Akadi 
de ~u'be'den boyle rivayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed diyot: Bize Huseyn ibn Muhammed'in ... Abdurrah
man ibn el-Beylemani'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: Rasu
lullah (s.a.) m ashabmdan dordu bir araya geldi ve birisi Rasulullah 
(s.a.) m; oliimunden bir gun once Allah kulunun tevbesini kabul eder 
(Allah Teala kulun tevbesini oliimunden bir gun once kabul eder), bu
yurdugunu i§ittim, dedi. Digeri; sen bunu Rasulullah (s.a.) dan i§ittin 
mi? diye sordu. Evvelkisi evet, dedi. Digeri §oyle devam etti : Ben de 
Rasulullah (s.a.) m; Allah Teala kulun tevbesini olumunden (olmeden) 
yanm gun once kabul eder, buyurdugunu i§ittim, dedi. U~unciileri, sen 
Rasulullah (s.a.) dan bunu mu i§ittin? diye sordu. 0, evet deyince de 
§oyle dedi: Ben de Rasulullah (s.a.) 1 §oyle buyururken i§ittim : Allah 
kulun tevbesini olmeden bir kU§lUk vakti kadar once kabul buyurur. 
Di:irdunciileri; sen bunu Rasulullah (s.a.) dan i§ittin mi? diye · sordu.· 
U~unciileri, evet deyince de §6yle devam etti; ben de Rasulullah (s.a.) 1 
§'6yle buyururken i§ittim: Allah Teala kulun tevbesini can ~eki§me
dik~e kabul buyurur. 

Hadisi Said ibn Mansur da .. . Abdurrahman ibn el-Beylemani'den 
buna yakm laf1zlarla rivayet etmi§tir. . 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor : Bize Ishak ibn ibrahim ibn Zeyd' 
in ... Ebu Hureyre'den naklettigine gore Rasulullah (s.a.) : «Allah kulu
nun tevbesini can c;eki§medik~e kabul eder>> buyurmu§tur. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Be§§ar'm ... Hasan'dan rivayetine gore; 
Tefsir, C, IV, F. 101 
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o §6yle demi§tir: Bana Rasulullah (soao) m; Allah kulun tevbesini can 
c;eki§medikc;e kabul eder, buyurdugu haberi ula§tlo 

Bu, Hasan el-Basri (Allah o'na rahmet etsin) den menkul, hasen 
ve miirsel bir hadistiro 

( 0 0 0 0 0 0 00 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o)' 
ibn Cerir diyor ki: Bize ibn Be§§ar'mooo Katade'den rivayetinde 

o · §6yle demi§tir : Biz Enes ibn Malik' in yanmdayd1ko Ebu K1labe de 
oradayd1. Ebu K1labe rivayet edip dedi ki: Allah Teala iblis'e la'net 
ettiginde; o miihlet istedi ve dedi ki: Senin izzet ve celaline yemin ede
rim ki; onda rf1h bulundugu siirece Ademoglunun kalbinden t;Ikmaya
cagim. Allah Teala ,da §oyle buyurdu : izzetime yemin olsun ki; Ben de 
kendisinde ruh bulundugu siirece onun tevbesine engel olmayacag1m 
(onun tevbe etmesini engellemeyecegim ya da: Onun tevbesini geri 
c;evirmeyecegim.) '\ · · 

Bu ifade; ~erfU' bir hadis-i §erif'te yer almaktad1ro §oyle ki: imam · 
Ahmed Miisned'inde Amr ibn Ebu Amr kanallyla .. ~ Ebu Said'den, o da 
RasUlullah (soa.) dan rivayet ediyor ki; 0, §6yle buyurmu§tur : iblis : 
Senin izzetine yemin ederim ki, ruhlan cesetlerinde oldugu siirece on
Ian azdmp yoldan «;Ikaracag1m, dedi. Allah Teala da : izzet ve celalime 
yemin olsun ki, onlar Benden bagi§lanma diledikleri siirece, onlan ba
gi§layacagim, buyurdu. 

Bu hadisler, ya§ama umudu ic;indeyken Allah'a tevbe edenin tev
besinin makbul olduguna delalet etmektedir. i§te bunun ic;indir ki, 
Allah Teala : «i§te Allah onlarm tevbesini kabul eder. Allah Alim'dir, 
Hakim'_diro» buyurmu§tur. Ya§amaktan iimit kesip (oliim) melegini 
gordiigiinde, can bogazda hmldamaya ba§lay1p, gogiis ona dar geliro 
Nefes hmlday1p bogazm ba§ma kadar «;1kt1gmda -ki can c;eki§me ha
lidir- tevbe makbUI degildir. 0 zaman, kac;1llp kurtulabilecek zaman 
da degildir. Buna delalet etmek iizere Allah Teala : «Kotiiliikleri i§le
yip dururken oliim gelip c;atmca : §imdi i§te gerc;ekten tevbe ettim, di
yenlerin ... tevbesi kabul degildiro» buyurmaktad1r. Ba§ka bir ayet-i 
kerime'de de §6yle buyurur: «Baskmimizi goriince: Yalmz Allah'a inan
dlk ve O'na ortak ko§tugumuz §eyleri inkar ettik, dedilero Ama baski
mnnzi goriip de · oylece inanmalan kendilerine fayda vermedi. Bu Al
lah'm kanunudur ... » (Gafir, 84- 85) 

Daha ba§ka bir . ayet-1 kerime'de de Allah Teala; giine§in batldan 
dogdugunu gordiikleriride yer yiizii halkmm tevbesinin kabul edilme~ 
~cegine hiikmederek §6yle buyurur: «Rabbmm ayetleri geldigi giin;· 
ki§i daha onceden inanmami§ veya imanmdan bir hay1r kazanama
mi§Sa imam ona hie; fayda vermez.» (En'am, 158) 

Allah Teala : ccKafir olarak 6l~nlerin tevbesi kabul degildir.» bu
yuru;vor. Kafir; ktifiir ve §irk iizere 6ldtigiinde pi§manllgi ve tevbesi 
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ana fayda ·vermez. Yeryiizii dolusu dahi olsa ondan fidye de kabul 
edilmez. 

ibn Abbas, Ebu'I-Aliye ve Rebi' ibn Enes «Katir olarak olenlerin 
tevbesi kabul degildir.)) ayeti §irk ehli hakkmda nazil oldu, demi~lerdir. 

imam Ahmed diyor: Bize Siileyman ibn Davud'un ... Ebu Zerr'den 
naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: Allah Teala ku
Iunun tevbesini hicab (ortii) vuku' bulmadik<;a kabul eder -ya da ku
lunu bagi§lar-. Orada bulunanlar; hicabm vukuu da nedir? diye sor
duklannda, §oyle buyurdu : Mii§rik oldugu halde cammn <;Ikmas1d1r. 

Allah Teala da: «i§te biz onlar ic;in elem verici (§iddetli ve devamll) 
bir ~;~.zab hazirlami§IZdir» buyuruyor. 

19 - Ey iman edenler, kadmlara zorla varis olmaya 
kalkmanrz size helal degildir. Apa91k hayasrzllk etmedik-

. 9e onlara verdiginiz mehrin bir krsrrunr ahp gotiirmeniz 
i9in onlan srk1~tlrmayrn, onlarla iyi ge¢nin. Eger onlardan 
ho~hinmryorsanrz, olabilir ki; bir ~ey sizin ho~unuza git
mez de Allah onu 90k hayrrh kllar. 

20 - Bir e;;in yerine ba~ka bir e~ · alrr1ak istediginiz 
takdirde; oncekine yiiklerle mehir vermi~ olsanrz bile, bir 
~ey almayrn. iftira ederek ve giinaha girerek ona verdi
ginizi geri- ahr misrnrz? 
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21 Onu nas1l ahrs1ruz ki; birbirinize kan~1p katll-
dmrz. Ve onlar. sizden kuvvetli te'minat da aldllar. 

22 - Babalann1zm nikahlad1g1 kadmlan nikahla
maym. Gec;mi~te olanlar art1k gec;mi~tir. Cunku o, c;ok c;ir
kin ve igrenc; bir ~eydi. Ve o, fena adetti. 

E~lerin Aynlmas1 ve Birle~mesi 

Buhari naklediyor: Bize Muhammed ibn Mukatil'in ... ibn Abbas'
tan rivayetine gore o, «Ey iman edenler, kadmlara zorla varis olmaya 
kalkmamz size helal degildir.» ayeti hakkmda §l>yle demi§tir: 

, ' ' ' "' ' ' \ ' , I .t ljG j~, ~ _,~; j ~~Gj~ _, t.?-}y r~~G~~ £i~\::;;.~ ~~~ j\ ~~J~ :_,, ~\:. ~~~ lj ~ 
' ,_,. ' 

. ~9~~)11!~::1~~!~~-::,~\~j;.lrJ ~.P.-!Y. 

Bir adam Oldugiinde; olenin varisleri onun kans1 iizerinde en ~ok 
hak sahibi olurdu. Dilerse onlardan birisi . o kadmla evlenir, dilerlerse 
kadm1 (bir ba§kasiyla) evlendirirlerdi. Ve dilerlerse hi~ evlendirmez
lerdi. Bu i§e onlar kadmm ailesinden daha lay1ktllar. Bunun iizerine, 
QU ayet nazi! oldu. 

Hacllsi Buhari, Ebu Davud, Nesei, ibn Merduyeh ve ibn Ebu Ha
tim, Ebu. ishak e§-~eybani kanallyla... ibn Abbas'tan rivayet etmi§
lerdir. 

Ebu Davud diyor ki: Bize Ahmed ibn Muhammed ibn Sabit'in ... 
ibn A'bbas'tan naklettigine gore; o, «Ey iman edenler, kadmlara zorla 
varis olmaya kalkmamz size helal degildir. Apa~1k hayas1zllk etmedik
~e onlara verdiginiz mehrin bir kiSmim allp gotiirmeniz i~in onlan Sl
kl§tlrmaym» ayeti hakkmda §oyle demi§tir : Ki§i akrabasmm kariSma 
varis olurdu da, oliinceye ya da mehrini almcaya kadar onu siki§tl
nrdi. i§te Allah Teala bunu yasakladl. Bu hadisi sadece Ebu Davud 
rivayet etmi§tir. Ancak bir~oklar1 ibn Abbas'tan bunun benzerini ri
vayet etmi§lerdir. Veki'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; cahiliyye 
devrinde bir kadmm kocas1 Oldiigiinde bir adam gelip kadmm iizeri
ne bir elbise atar ve o kadmla (evlenmeye) en lay1k aday o ki§i olur
du. Bunun iizerine: «Ey iman edenler, kadmlara zorla varis olmaya 
kalkmamz size hela.I degildir» ayeti nazil oldu. 

Ali ibn Ebu Talha «Ey iman edenler, kadmlara zorla varis olma
ya kalkmamz size helal degildir.» ayeti hakkmda ibn Abbas"m §oyle 
dedigini nakleder : Bir adam oliir de arkasmda bir cariye b1rak1rsa: 
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olenln bir arkada§I (dostu) cariyenin iizerine elbisesini atar ve onu in
sanlardan men'ederdi. Ya giizelce onunla evlenir, degilse oliip de mi
rasi kendine kahncaya kadar hapsederdi. 

Avfi'nin ibn Abb~'tan rivayetine gore; Medine'de birisinin sami
mi bir dostu Oldiigiinde gider (arkada b1raktig1) hammmm fizerine 
elbisesini atar ve onun nikahma varis olurdu. Bu takdirde o kadim 
bir ba§kas1 nik~hlayamazd1. 0 da kendini bundan kurtaracak bir fid
ye vermedik~e kad1m hapsederdi. Bunun iizerine Allah Teala: <cEy 
iman edenler, kadmlara zorla varis olmaya kalkmamz helal degildir.» 
ayetini indirdi. 

ibn Ebu Hatim'in rivayetine gore Zeyd 'ibn Eslem bu ayet hakkm
da. §oyle demi§tir: Cahiliyye . devrinde iken Yesrib'de aralarmdan bi
risi oldiigiinde malma varis olan ki§i, kansma da varis olur, kadma va
ris oluncaya ya da onu diledigi biriyle evlendirinceye kadar onu Slkl§
tmr, evlenmesini engellerdi. Tiihame halk1 ise; erkegin kad1m qo§ay1p, 
verdigr §eylerin bir klsm1m kar§Ihk olmak iizere diledigi ki§iyle evlen
mesini §art ko§madan, kadmla birlikte ya§amasm1 ho§ kar§Ilamiyorlar
d~. i§te Allah Teala mii'minlere bunu yasaklad1. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor ki : Bize Muhammed ibn Ahmed 
ibn ibrahim,'in ... Ebu Umame ibn Sehl'den rivayetine gore; Ebu Kays 
hm Eslet oldiigiinde, oglu; kans1 ile evlenmek istemi§ti. Cahiliye dev
rinde bu miimkiindii. Bunun iizerine Allah Teala : c<Ey iman edenler, 
kadmlara zorla varis olmaya kalkmamz size helal degildir» ayetini in-, 
dirdi. Bu hadisi ·Muhammed ibn Fudayl'dan rivayet eden ibn Cerir 
sonra .ibn Cii~eyc kanahyla Ata'mn §oyle dedigini kaydeder: Cahiliyye 
devrinde halk; birisi oliip ardmda kariSim b1raktigmda kad1m kendi
lerinden bir gocuga verirlerdi. i§te bu konuda <cEy iman edenler, kadm
lara zorla varis olmaya kalkmamz helal degildir» ayeti nazil oldu. 

ibn Ciireyc, Miicahid'in ·§oyle dedigini rivayet eder: Bir adam 61-
diigiinde olenin oglu; eger isterse babasmm e§ini ·nikahlama hakkma 
sahipti. Kadmm oglu yoksa onu olenin karde§iyle, ya da karde§inin 
oglu ile nikahlarlard1. 

:hm Ciireyc, ikrime'nin §Oyle dedigini nakleder : Bu ayet Evs kabi
lesinden Kiibey§e bint Ma'n ibn As1m hakkmda nazil oldu. Kocas1 Ebu 
Kays ibn el-Eslet onu arkada b1rak1p oldiigiinde; oglu onunla evlenmek 
istedi. 0 da Rasulullah (s.a.) a gelip; ey Allah'm Rasulii, ben kocama 
varis olmad1m, onu terketmedim de. (Beni) evlendir, dedi. Bunun iize
rine bu . ayet nazil oldu. Ebu Malik' den rivayetle Siiddi §Oyle der : Ca
hiliyye devrinde bir kadmm kocasl oldiigiinde; kocasmm ailesi gelir ve 
onun uzerine bir elbise atard1. Eger olenin kiigiik bir oglu, ya da bir 
erkek k~rde§i varsa o biiyiiyiinceye, ya da kadm olup de ana varis olun
caya kadar kadm1 hapsederlerdi. Kadm bo§amp kurtulur ve kendi aile~ 
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sine giderse, ya da uzerine bir elbise atllmazsa bu takdirde kurtulur
du. i§te bunun ic;in Allah Teala : ccEy iman edenler, kadmlara zorla 
varis olmaya kalkmamz, size helal degildir.» ayetini indirdi. . 

ibn Ebu Hatim'in rivayetine gore; Miicahid bu ayet hakkmda dedi 
ki : Ki§inin yamnda yetim bir k1z bulunur ve adam onun i§lerini U.st
lenirdi. Sonra da kanm oliir ve onunla evlenirim, ya da oglumla ev
lendiririm iimidiyle onu hapseder, yamnda tutar (ba§kasiyla) evlen
dirmezdi. 

Sonra ibn Ebu Hatim bu gorii§iin bir benzerini §a'bi, Ata ibn E'bu 
Rebah, Ebu Miclez, Dahhak, Ziihri, Ata el-Horasani ve Mukatil ibn Hay
·yan'dan da rivayet edildigini sayler. ; 

Ben de derim ki: Ayet-i kerime gerek cahiliyye devri halkmm ve 
gerekse Miicahid ve onun gorfr§iinde olanlarm soylediklerini kapsa
maktadir. Bu konuda meydana gelenlerin hepsi bunun bir c;e§ididir. Al
lah en iyisini bilir. 

Allah Teala ccOnlara verdiginiz meHrin bir kiSIDiru allp gotiirmeniz 
ic;in onlan siki§tlrmaym.» buyuruyor. Onlara verdiginiz mehrin tama
mml, ya da bir k1sm1m veya sizin iizerinizdeki haklanndan birisini size 
b1rakmas1 ic;in onlarm gec;iminde kendilerine zarar vermeyin. Onlara 
zuliim ve eziyet etmeyin. 

ibn Abbas'tan naklen Ali ibn Ebu Talha ccOnlan Slkl§tlrmaym» 
ayeti hakkmda §oyle der : Onlara verdiginiz mehrin bir k1sm1m ahp 
goti.irmeniz ic;in, onlara zulmetmeyin. Burada, kans1yla beraber olmak
tan ho§lanmayan bir adam kasdediliyor. Kadmm adam iizerinde mehri 
vardir. Adam verdigi mehrin kadin tarafmdan kendisine iadesi ic;in 
onu Slkl§tlrmaktad~:-. Dahhak, Katade boyle soylemi§, ibn Cerir de bu 
gorii§ii tercih etmi§tir. 

ibn el-Miibarek ve Abdiirrezzak ... ibn el-Beylemani'den naklen §OY"" 
le derler : Bu iki ayetten birisi; cahiliyye devrimieki durum hakkmda, 
digeri de islam donemindeki durum hakkmda nazil olmu§tur. Abdullah 
ibn el-Miibarek ccEy iman edenler, kadmlara zorla varis olmaya kalk
mamz size helal degildir.» ayeti cahiliyye devrindeki durum hakkmda; 
ccOnlan Slkl§tlrmaym» ayeti de islami devredeki durum hakkmda nazil 
olmu§tur, der. 

ccApac;1k hayas1zhk etmedikc;e» ayetiyle ibn Mes'ud, ibn Abbas, Said 
ibn el-MU.seyyeb, §a'bi, Hasan el-Basri, Muhammed ibn Sirin, Said ibn 
Ciibeyr, Miicahid, ikrime, Ata el-Horasani, Dahhak, Ebu K1labe, Ebu 
Salih, Siiddi, Zeyd ibn Esleni ve Said ibn Ebu Hilal zinamn kasdedil
digini soylemi§lerdir. Yani kadm zina ederse; vermi§ oldugu mehri geri 
istemek ve oriu sana b1rakmcaya, ya da hiilu' yolu ile senden bo§anm
caya kadar siki§tlrmak hakkmd1r. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette 
§Oyle buyurur : ccOnlara verdiginizden bir §eyi geri almamz sizlere hP.-
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lal degildir. Meger, erkekle kadm, Allah'm hududunu ikame edemeye
ceklerinden korkmu§ olalar.» (Bakara, 229) 

ibh Abbas, ikrime ve Dahhak'm soyledigine gore apapk hayas1zhk; 
nefret etmek, kac;mak ve isyan · anlammad1r. 

ibn Cerlr ise bunun zina, isyan, k::v;mak (yuz c;evirmek), ag1z bo
zuklugu vb. durumlan ic;ine ald1g1 gorfi§UnU tercih etmi§tir. Yani bu 
gibi durumlar; kadmm, hakkmm tamammdan ya da bir -klSmmdan vaz.., 
gec;mesine ve erkekten· aynlmayt kabul etmesine kadar onun Slki§tl
nlmasmt mubah ktlmaktadtr. Bu iyidir ve en dogrusunu Allah bilh·. 

Daha once gegtigi iizere Eim Davud, Yezid en-Nahvi kanahyla ... 
ibn Abbas'm «Ey iman edenler, kadmlara zorla varis olmaya kalkma
mz size helal degildir.l) ayeti hakkmda\§oyle dedigini rivayet eder: Ki§i 
akrabalarmdan birinin karlSma varis · olur, Oliinceye, ya da mehrini 
kendisine geri verinceye kadar onu stkt§tlnrdt. _ i§te Allah Teala bunu 
yasakladt. 

Bu hadisin rivayetinde Ebu Davud tek kalmt§tlr: 
ikrime ve Hasan el-Basri derler ki: Bu ayetin tamam1 ayetin ca

hiliyye devrindeki durum hakkmda olmasm1 gerektirir. Halb_uki Allah 
Teala bOyle davramlmasmt musliimanlara yasaklamt§tlr. 

Abdurrahmfm ibn Zeyd §oyle diyor : Mekke'de Kurey§ ic;inde «Azl» 
( JjJI ) §oyle oluyordu : Bir adam §erefli bir kadtm nikahllyor, fa
kat kadm buna rriiivafakat etmiyordu. Erkek kadmdan aynlmayt; an
cak kendi izniyle evlenebilmesi §arttyla kabul ediyordu. Buna §ahidler 
getiriyor ve bu durum kadm hakkmda yaz1larak belgeleridiriliyordu. 
Ka!1ma birisi talib oldugunda; kadm kendisini, daha once nikahlayana 
mehrini verir ve onu raz1 ederse adam onun evlenmesine izin veriyor, · 
degilse onu Slki§tlnyordu. i§te Allah Teala'mn «Onlara verdiginiz meh
rin bir k1sm1m ahp g_oturmeniz ic;in, onlan stki§tlrmaym» ayetinin an
lami budur. 

Mucahid «Onlara verdiginiz mehrin bir ktsmtm ahp goturmeniz 
ic;in onlan ~nkt§tlrmaym» ayeti Bakara suresinde azl hakkmdaki 232. 
ayet gibidir. 

Allah Teala «Onlarla iyi gec;inin» buyuruyor. Onlarla guezl konu
§Un, i§lerinizi ve durumlarm1z1 guc; yetirebildiginiz kadan ile guzelle§
tirin. Sana nastl davran1lmasm1 istiyorsan, sen de oylece davran. Allah 
Teala : «Kadmlarm da onlar uzerinde haklar1 vardtr.» (Bakara, 228) · _ 
buyuruyor. Allah Rasulu : Sizin en haytrhmz ehline (hammma) en 
haytrll olammzdtr .. Ben ehlime en haytrh olammztm, buytiruyor. Guzel 
gec;im, devamll gUier yuzliiliik, ehli ile oyna§mak, onlarla §akala§mak, 
onlarm nafakasmt (gec;imini) geni§ tutmak ve kadmlanm gUldurmek. 
efendimizin huylarmdandl. 0 kadar ki; mu'minlerin annesi · Hz. Ai§e 
ile yan§lr ve bu davram§I ile ona olan sevgisini gosterirdi. Hz; .A.i§e 
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§oyle diyor: Allah RasuJii benim ile yari§ti. Ve ben onu ger;tim. Bu, 
benim §i§manlamamdan once idi. Ben §i§manlad1ktan sonra, yan§bgi
mizda ise o beni ger;ti ve; i§te bu, seninkine bir kar§Illktir, buyurdu. 
Hz. Peygamberin kadmlan onun ak§amlayacagi ~evde her ak§am top
lamrlar, efendimiz baz1 kere ak§am yemegini onlarla birlikte yer, son
ra her biri kendi evine giderdi. Efendimiz hammi ile bir ortii alimda 
uyurlar, omuzundan ridasm1 b1rak1r ve izar (it; c;ama§m) ile uyurdti. 
Yats1 namazm1 k1ld1ktan sonra evine girer, uyumazdan once ehli ile bir 
miktar sohbet eder ve boylece onlara yakmllk saglard1. Allah Teala: 
«Sizin ic;in, andolsun ki; Rasulullah'ta giizel bir ornek vard1r.n (Ahzab, 
21) buyuruyor. Kad1nlarla ger;im ve bunun tafsilatmm yeri «Ahkamn· 
kitab1d1r. Hamd Allah'a mahsustur. 

Allah Teala «Eger onlardan ho§lanrmyorsamz, olabilir ki; bir §ey 
sizin ho§unuza gitmez de Allah onu c;ok hay1rll k1lar.» buyuruyor. Umu
lur ki; onlan yammzda tutmada sabretmeniz onlann bunlarm ho§lan
mamasi ile birlikte size diinya ve ahirette c;ok hay1rlar getirecektir. Ni~ 
tekim ibn Abbas bu ayet hakkmda §oyle demi§tir : Bu, erkegjn kadma 
§efkat gostermesi, Allah'm kendisine bir r;ocuk ihsan etmesi ve bu c;o
cukta bir c;ok hay1rlann bulunmas1d1r. Sahih bir hadiste §Oyle buyuru.:. 
lur: Bir mii'min; mii'min kadma k1zmasm, Ofkelenmesin, ·onun bir 
huyuna k1zarsa diger bir huyundan hO§nud olur. 

Allah Teala : «Bir e§in yerine ba§ka bir e§ almak istediginiz tak
dirde; oncekine yiiklerle mehir vermi§ olsamz bile, bir §ey almaym. if
tira ederek ve giinaha girerek ona verdiginizi geri allr m1S1mz?n buyu
ruyor. Sizden birisi kansmdan aynlmak ve onun yerine 'bir bal?kasml 
almak istediginde, ona yiiklerle mal vermi§ olsa bile verdigi mehirden 
kat'iyyen bir §ey almasm. 

Ayette gec;en ( Jl1..:..ill ) kelimesi hakkmda Al-i imran suresinde 
yeterli bilgi vermi§tik. Burada tekrarma gerek gormiiyoruz. 

Bu ayet kadma c;ok mal ile mehir vermenin caiz olduguna delalet 
eder. Hz. Orner ibn el-Hattab r;ok mehlr vermeyi yasa,l{laml§, sonra bu 
gorii§iinden donmii§tiir. Bunu rivayet eden imam Ahmed der ki : Bize 
ismail'in ... Ebu'l7Acfa'dan ·naklettigine gore; o, Orner ibn el-Hattab'I 
§oyle derken i§itmi§ : Kadmlarm mehirlerinde a§In gitmeyiniz, §ayet 
bu, diinyada bir §eref ya da Allah katmda bir takva ·olsaydi Allah Rasulii 
bu (§~ref ve takvaya) en Iay1k olammzd1r. Allah Rasulii kadmlarmdan 
hic;birine fazla mehir vermemi§tir. Onun k1zlarmdan hit; birine oniki 
okkadan fazla mehir verilmemi§tir. Eger ki§i kansma verdigi mehir ile' 
imtihan edilirse; sonunda ona kar§I it;inde bir dii§manhk dogar ve ni
hayet : (Sana kavu§abilmek ic;in) k1rbamn ipine bile muhtac; oldum, 
der. imam Ahmed ve Siinen sahipleri bu hadisi degi§ik yollarla ... Ebu'l 
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-Acfa'dan rivayet etmi§lerdir. Ebu'l-Acfa'nm ismi Heram ibn el-Miisey

. yeb'dir. Tirmizi; bu, hasen, sahih hadistir, demi§tir. 
Bu hadisin diger bir yoldan rivayeti §Ciyledir: Hat1z Ebu Ya'la di

yor ki: Bize Ebu Hayseme ... Mesruk'tan rivayet etti ki; o §Ciyle demi§
tir: Orner ibn el-Hattab RasUlullah (s.a.) m minberine ~1ktl, sonra 
§Ciyle dedi : Ey insanlar size ne oluyor da kadmlann mehirlerini ~o
galtiyorsunuz? Rasulullah (s.a.) ve ashab1 arasmda mehir dortyiiz dir
hem ve daha az olurdu. Mehirleri ~ogaltmak, Allah katmda bir takva 
ya da bir §eref olsayd1 siz bunda onlara yeti§emezdiniz. Bir ki§inin ha
mmmm mehrini dortyiiz dirhemden daha fazla arttlrdigmi h~n kesin-

· likle bilmiyorum. Ravi anlatmaya §Ciyle devam eder: Orner minberden 
indi, Kurey§'ten bir kadm onun kar§ISma ~1karak; ey mii'minlerin emi
ri, kadmlarm mehirlerini dortyiiz dirhemin iistiine ~1karmalanm in
sanlara yasakladm m1? dedi. 0 da: Evet, dedi. Kadm: Allah'm Kur' 
an'da indirdigini i§itrnedin mi- diye sordu. Orner o, hangisi? dedi. 
Kadm: Allah Teala «Yiiklerle mehir vermi§ olsamz bile» buyurmuyor 
rnu? dedi. Orner, ey Allah'1rn bagi§la, biitiin insanlar Orner'den daha 
bilgili imi§, diyerek di:indii ve minbere ~1ktl : Kadmlann mehirlerini 
dortyiiz dirhemden fazla yapmamz1 yasaklami§tlrn, dileyen malmdan 
diledigi kadar versin, dedi. Ebu Ya'la der ki : Zannediyo:rum, bu, kirnin 
ho§una giderse yapsm goniil ho§lugu ile olamm yapsm, demi§ti. 

Hadisin isnad1 ceyyid ve kuvvetlidir. 
· Hadisin diger bir yoldan rivayeti §i:iyledir: ibn el-Miinzir der ki : 

Bize Ishak ibn ibrahirn ... Ebu Abdurrahrnan es-Siilemi'den nakletti 
ki; Orner ibn el-Hattab: Kadmlarm rnehirlerinde a§In gitrneyiniz. de-
di. Bir ~adm; ey Orner, senin buna hakkm yok. Allah teala: ( ro=;;i_, 
~~,yo ~jJ.a.:.i WAI..~>\) «Mehir olarak yiiklerle altm verrni§ olsamz bile.» 
buyuruyor. -Abdullah ibn Mes'ud'un k1raetinde boyledir- Ondan bir 
§ey alrnamz size helal degildir, dedi. Orner : Bir kadm Omer'le hasirn
la§tl ve onu rnaglub etti, dedi. 

Hadisin diger bir yoldan rivayeti §Ciyledir: Ziibeyr ibn Bekkar 
dedi ki: Bana arncam, Mus'ab ibn Abdullah'dan, o da dedernden nak
lettiler ki; Orner ibn el-Htatab §Ciyle demi§tir : Zii'l-Gussa'nm kiz1 bile 
olsa kadmlarm mehirlerini art1rrnaym1z. -Orner bu soziiyle Ye~id ibn 
el-Husayn'1 kastediyordu- kim fazla yaparsa, fazlahg1 Beytiilrnale ko
yanm. Kadmlar tarafmdan uzun boylu yass1 ve ~okiik burunlu bir ka
dm :. Buna hakkm yok, deyince Orner; nigin? diye sordu. Kadm : Qiin
kii Allah Teala «Yiiklerle rnehir verrni§ olsan1z bile» buyurmu§tur, dedi. 
Hz. Orner bir kadHl isabet etti de, bir erkek hata etti dedi. 

Allah Teala bunu (i:inceki kadma verilen mehrin geri almmasm1) 
ho§ kar§Ilamayarak: «Onu nas1l ahrsm1z ki; birbirinize kan§Ip katll-
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dm1z.» buyuruyor. Siz ona, o· da size kat1llp kan§tigi halde mehri ka
dmdan nas1l geri allrs1mz? ibn . Abbas, Miicahid, Siiddi ve bir~oklan 
bu ifade ile cinsi temas'm kastedildigini soylemi§lerdir. 

Buhari ve Miislim'de rivayet edildigine gore; Allah RasUlii kar§l
llkli olar81k la'netle§en kan kocaya; onlarm la'netle§meleri bittikten 
sonra; Allah biliyor ki, ikinizden birisi yalanc1d1r. i~inizde tevbe ede
cek var nn? diye ii~ kerre sordu. Adam ey Allah'm RasUlii, mahm (ne 
olacak) diye kariSma vermi§ oldugu mehrin ne olacag1m sordu. Allah 
RasUlii : Sana mal yok. 0, degil de, sen dogru soylemi§Sen vermi§ oldtt
gun inehir onun fercini helal k1lman kar§Illg1d1r. Eger ona kar§I yalan 
soylemi§Sen vermi§ oldugun mal, ondan ~ok uzaktlr, buyurdular. 

Ebu Davud'un Siinen'inde ve ba§ka kitaplarda kaydedildigine gore; 
Busra ibn Ektem ortiisii i~inde bir 'kaduila evlenmi§ti. Bir de bakt1 ki; 
kadm zinadan hamile imi§. RasUlullah (s.a.) a geldi ve durumu . ona 
anlattl. Allah Rasulii mehrin kadma ait olduguna hiikmetti, aralanm 
aytrdt ve kadmm sopa ile dogiilmesini emretti. Sonra §oyle buyurdu : 
<;ocuk senin kolendir, mehir de ondan faydalanman (kadmla temasta 
bulunman) kar§tllgtdlr. i§te bunun i~indir ki, Allah Teala: «Onu nas1l 
<.~.llrs1mz ki; birbirinize karr§lp katlldimZ.» buyurmu§tur. 

«Ve onlar sizden kuvvetli te'minat da ald1lar.>> ayetinden maksa
dm ({lakid>> oldugu ibn Abbas, Miicahid ve Said ibn Ciibeyr'dep rivayet 
edilmi§tir. 

Siifyan es-Sevri... ibn Abbas'm «Onlar sizden kuvvetli te'minat 
da ald1lar.>> ayeti hakkmda §Oyle dedigini nakleder: Kuvvetli te'minat1 
iyilikle tutmak; ya da giizellikle sallvermektir.>> (Bakara, 229). ibn Ebu 
Hatim de bu g()rii§iin benzerinin ikrime, Miicahid, Ebu'l-Aliye, Hasan, 
Katade, Yahya ibn Ebu Kesir, Dahhak ve Siiddi'den de rivayet edil
digini s6yler. 

Rebi' ibn Enes'ten naklen Ebu Ca'fer el-Razi bu ayet hakkmda §OY
le der: Kuvvetli te'minat; onlan Allah'm emaneti ile almamz, onlann 
ferclerini (namush1rmt) Allah'm kelimesiyle helal ktlmamzdtr. Allah'm 
kelimesi ise hutbedeki te§ehhiid'diir. 0, §Oyle devam eder: Te§ehhiid, 
mira~ta Rasulullah (s.a.) a verilenlerdendir.' Ona §Oyle denmi§tir: Se
nin, kulum ve Rasuliim olduguna §ehadet etmedik~e senin iimmetine 
hi~bir hutbe caiz degildir. Hadisi tbn Ebu l!atim rivayet etmi§tir. 

Miislim'in Sahih'inde Cabir'den rivayet edildigine gore; Rasulul· 
lah (s.a.) veda hacc1 hutbesinde §oyle buyurdular: Kadmlar hakkmda 
birbirinize hay1r tavsiye ediniz. Siz, onlar1 Allah'm emam ile ald1mz. 
Onlarm ferclerini (namuslarm1) Allah'm kelimesiyle helal k1ld1mz. 

«Babalanmzm nikahlad1~ kadmlan nikahlamaym.>> ayetinde ba
balarm hammlan onlara bir hiirmet olmak iizere, onlan ta'zimden do
layl ve babalardan sonra kendileriyle temasta bulunulmasmdan koru-, . 
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mak iizere haram kllmmaktad1r. Hatta babarun bir kad1m sadece ni
kahlamasiyla (nikah akdi yapmas1yla) o kadm ogula haram olur. Bu, 
iizerinde ittifak edilmi§ bir husU.stur. :i:bn Ebu Hatim diyor ki: Bana 
'babam... Adiyy :i:bn Sabit'ten o da ansardan bir adamdan nakletti ki; 
o §Oyle demi§: Ebu Kays -:i:bn el-Eslet- Oldiigunde -ki o ansarm 
salih ki§ilerindendi- oglu Kays onun kans1yla evlenmek istedi. Ka
dm; ben seni bir ogul olarak goriiyorum, sen kavminin salihlerindensih. 
Ben, Allah Rasuliine gid~p dam§acagim, dedi. Rasulullah (s.a.) a gele
rek: Ebu Kays Oldii, dedi. Allah Rasulii: Hay1rdlr, buyu!dular. Kadm: 
Oglu Kays beni istedi. Halbuki o kavminin salihlerindendir. Ben onu 
sadece .. bir ogul .olarak goriiyorum. Ne emredersin? diye sordu. Allah 
Rasillii ona : 'Evine don, buyurdu. Ve; . ((Babalanmzm nikahlad1g1 ka
dmlarl nikah1amaym» ayeti nazil oldu. 

:i:bn Cerir der ki: Bize Kas1m ... :i:krime'nin; ((Babalanmzm nikah
ladigi kadmlan nikahlamaym. Gec;mi§te olanlar artlk gec;mi§tir;> ayeti 
hakkmda §6yle dedigini nakletti: Bu ayet Ebu Kays :i:b:ri el-Eslet hak
kmda inmi§tir. 0, Ummii Ubeydullah Bint Sahr ile evlenmek istemi§ti 
ve kadm babas1 Eslet'in nikah1 altmdayd1. Yine bu ayet Esved :i:bn Halef 
hakkmda inmi§tir ki; o da babas1 Halef'in yamnda olan Ebu Talha :i:bn 
Abdiiluzza :i:bn Osman :i:bn Abdiiddar'm k1z1 ile evlenmek istemi§ti. Yi
ne bu ayet Fahite Bint Esved ibn Muttalib ibn Esed hakkmda inmi§tir. 
0 da Umeyye :i:bn Halef7in yamnda idi ve kendisinden sonra oglu Saf
van ibn Umeyye onunla evl(mmek istemi§ti. 

Siiheyli; c;ocuklanmn babalarmm kadmlanyla evlenmelerinin ca.; 
hiliyyet devrinde adet oldugunu sanmi§tlr. Nitekim bunun ic;in Allah 
Teala ((Gec;mi§te olan1ar artlk gec;mi§tir» buyurmu§tur. Diger bir ayette 
de Allah Teala ((iki k1z karde§i birlikte nikahlamamz da haramd1r. 
Gec;mi§te olanlar art1k gec;mi§tir» buyurmu§tur. Siiheyli §Oyle der : Bu
nu, Kinane :i:bn Huzeyme yapml§, babasmm kans1 ile evlenmi§ ve on
dan Nadr :i:bn Kinane agll oglu olmU§tur. Allah Rasulii : Nikahtan do
gurdun, zinadan degil, buyurmu§lardl. Siiheyli §oyle devam eder : }3u 
da delalet ediyor ki; bu nikah onlarda caiz idi ve bOyle yaparlarsa ara
lannda nikah sahih kabul edilirdi. 

ibn Cerir diyor ki : Bize Muhammed :i:bn· Abdullah ... ibn Abbas'm 
§Oyle dedigini rivayet etti : Babalann kadin1an ve iki k1z karde§in bir
likte nikahlanmas1 dl§mda, cahiliyye devri insanlan Allah'm haram 
kild1klar1m haram kabul ederlerdi. Allah Teala ((Babalanmzm nikah
ladigi kadmlan nikahlamaym» ve ((:i:ki k1z karde§i birlikte nikahlama
mz da haramdir» ayetlerini indirdi. Ata ve Katade de bOyle soylemi§
lerdir. Ancak Siiheyli'nin Kinane olay1 hakkmda naklettikleri §iipheli
dir. En dogrusunu Allah bilir. Her halde bu, bu iimmete haramd1r ve 
son derece c;irkindir. Bunun ic;in Allah Teala : ((<;iinkii o c;ok ~irkin 
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ve igren~ bir §eydir ve o fena adetti» buyurmu§tur. Yine bunun i~indir 
ki; Allah Teala. ba§ka ayetlerde de: <1Kotiiliigiin gizlisine de, a~Igma 
da yakla§maym.» (En'am, 151). ((Zinaya yakla§maym. Muhakkak ki 
o azgmliktir ve yol olarak da kotiidiir.» (isra, 32) buyurmu§, burada da 
( '\.:L. ) kelimesini ilave etmi§tlr. Bu, haddi zatmda biiyiik bir i§tir. 

· Ve kans1yla evlendikten sonra ogullarmm babalarma kar§I kin ve ofke 
besleme\erine sebep olur. Zira ~ok kere bir kadmla evlenen ki§i; kadmm 
onceki kocasma kar§I kin ve k1zgm1Ik besler. i§te bunun i~indir ki; 
mii'minlerin anneleri (Hz. Peygamberin hammlan) bu iimmete haram 
kihnmi§tir. Zira onlar Hz. Peygamberin hammlan olduklarmdan bu 
iimmetin anneleridir. Rasillullah (s.a.) da baba makammdadir. Hatta 
onun hakki --icma' ile- babalarm hakkmdan daha buyuk tutulmu§
tur. O'nun (s.a.) sevgisi mu'minlerin kendilerini sevmelerinden daha 
onde tutulmu§tur. 

Ata ibn Ebu Rebah ((Qunku o, ~irkin ve· igren~ bir' §eydir.,> ayeti 
hakkmda; Allah ona (buzli.t yapana) bugz eder, demi§. ((Ve o fena adet
ti.» ayeti hakkmda da; bu yola giren insanlar i~in· ne kotu yoldur, bun
dan sonra bunu yapan, dininden donmii§ olur ve olduriilur. Mali da 
Beytiilmal i~in ganimet say11Ir, demi§tir. Nitekim imam Ahmed ve Su
nen sahipleri Bera ibn Azib'den, o da day.tsi Ebu Burde'den -bir riva
yette ibn Omer'den, ba§ka bir rivayette de amcasmdan- naklediyor 
ki Rasulullah (s.a.) onu babasmm olumunden sonra onun kans1yla ev
lenen bir adam1 · oldurmek ve mahm almak uzere gondermi§ti. 

imam Ahmed der ki : Bize Hti§eym: .. Bera ibn Azib'den nakletti 
ki, o §oyle demi§tir : Bana amcam Haris Ibn-Amr -ya da Umeyr- ug
radi. Yanmda Rasulullah (s.a.) JD; kf.ndisine baglad1g1 bir de sancak 
vard1. Ben; ey amca, Rasillullah (s.a.) ~ni . nereye gonderdi? diye sor
dum. §oyle dedi : Beni babas1mn hamim ile evlenen bir adama gonde.rdi 
·ve boynunu vurmam1 emretti. 

MES'ELE 

Alimler; babamn evlenerek, cariye olarak ya da ~uphe ile temasta 
bulundugu kadmlarm evlada haram oldugu hususunda birle§mi§lerdir. 
Ancak cinsi temas ·olmaksizm §ehvetle yakla§tlgi -_yabanc1 ise, bakil
masi helal olmayan yerlerine baktigi kadmlann haram olup olmad1g1 
konusunda ihtilaf etmi§lerdir. imam Ahmed'den bunun da haram ol
dugu rivayet edilmi§tir. -ibn Asakir, Hadic -Muaviye'nln kolesidir- in 
hal tercumesinde rivayet ediyor-ki; o §t:iyle demi§tir: Muaviye i~in be
yaz ve guzel bir cariye satm almd1 ve c_;aplak olarak yamna goturiildu. 
Elinde bir k1rba~ vard1, onu kadmi!l §eyine dogru uzatarak §t:iyle dedi : 
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Bu §ey, eger onuri §eyi olsayd1? Bunu Yezid ibn Muaviye'ye gotiir, dedi. 
Sonra; hay1r, dedi. Bana Rebia ibn Amr'1 ~1r, dedi. Rebia Fakih idi. 
Yamna girince: Bu (cariye) bana c;1plak olarak getirildi. Onun §Urasmi 
§Urasmi gordiim ve onu Yezid'e gondermek istedim, dedi. Rebia : Boyle 
yapma ey mii'minlerin emiri. Bu (cariye) onun ic;in olmaz, dedi. Mua
viye; fikrin giizel, dedi. Sonra; bana Abdullah ibn Mes'ade el-Fezari'yi 
c;a~r, dedi. Onu c;agirdim. Qok esmer bir adamd1. Muaviye; bunu al ve 
c;ocugunu bununla beyazlat, dedi. Ravi §6yle anlatir: Bu Abdullah ibn 
Mes'ade Raslllullah (s.a.) m k1z1 Fatima'ya verdigi onun da terbiye edip 
(yeti§tirip) azad ettigi kOledir. Daha sonra Hz. Ali'ye (Allah ondan 
razl olsun) kar§I Muaviye ile birlikte olmU§tUr. 

23 - Ana.Iann1z, kiZlann1z, k1zkarde~leriniz; halala
rmiz, teyzeleriniz, karde~lerinizin k1zlan, kizkarde~lerini
zin kiZlan, sizi emziren slit anneleriniz, slit karde~leriniz, 
kanlanruz1n analan, gerdege girdiginiz kanlanruzdan ev-
erinizde bul unan ii vey k1zlann1z, size haram k1hnd1. Eger 

l.lvey k1zlanniz1n analan ile gerdege ginnemi~seniz, on
aria evlenmenizde bir vebal yoktur. 'Oz ogullannizin ka-
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nlan ile evlenmeniz ve iki .luz kardefii birlikte nikahla:: 
maniz da haramd1r. Gec;mifite olanlar artik gec;mifitir. Sup
hesiz ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

24 - Ellerinize gec;en cariyeler mustesna, evli kadin
larla evlenmeniz de (haram kilmd.I.). Bunlar, Allah'm size 
farz lpldigi hukumlerdir. Geriye kalan (kadinHan ise; zi
nadan kac;1rup iffetli yafiamaruz fiartl ile mallann1zla iste
meniz size helal kil1ndi. Onlardan yararlandiginiZin kar
fiiligi olarak kararlaf]tinlmif} olan mehirlerini verin. Ka~ar
lafi·trrdiktan sonra, aran1zda anl~ti~z hususta size bir 
sorumluluk yoktur. ~uphesiz ki Allah Alim olan, Hakim 
oland1r. 

Evlenmeleri Yasak Olanlar 

Bu ayet, neseb yoluyla ve buna bagh olarak sut emme ve hlSimllk 
yoluyla akrabalarm haram kllmdigl ay~ttir. 

ibn Ebu H&.tim der ki: Bize Ahmed ibn Sinan'm ... ibn Abbas'tan 
naklettigine gore; o : Size neseb yonunden yedi, hisimhk yonunden 
yedi (kadm) ha.ram kilmdi, demi§ ve «Analanmz, k1zlanmz, kizkarde§
leriniz ... haram kilindl.» ayetini okumU§. 

Bize Ebu Said ibn Yahya ibn Said'in ... ibn Abbas'tan naklettigine 
gore; o : Neseb (yonuyle ve sebebiyle) yedi, hlSimllktan da yedi (kadm) 
haram k11Imyor, demi§ ve : «Analanmz, kizlarmiz, kizkarde§leriniz, ha
lalanmz, teyzeleriniz, karde§lerinizin kizlan, kizkarde§lerinizin kizla
n ... size haram k1lmd1.» ayetini okuyarak bunlar nesebden olanlardir, 
demi§tir. 

Cumhur-u ulema «Klzlanmz size haram kilmdi» ayetinin umumi 
' olmasma dayanarak, ki§inin zina'dan olan kizmm kendisine haram 

oldugu gorti§tindedi_r. <;unku o da kizidir ve umumi olan hukmiin i~ine 
girmektedir. Nitekim Ebu Hanife, Malik ve Ahmed ibn Hanbel'in mez
hebleri boyledir. imam ~afii'den bunun mubah olduguna dair bir kavil 
rivayet edilmi§tir. Ona gore bu k1z, me§ru' degildir. <;unku «Qocukla
nmzm mirastaki durumu hakkmda, Allah size §oyle emir buyuruyor ... » 
(Nisa, 11) ayetinin de hukmune girmemektedir. Ve varis olmayt§mda 
icma' vard1r. 0 halde bu ayetin de hukmune girmez, der~ Allah en iyisini 
bilendir .. 

Allah Teala : rcSizi emziren sut anneleriniz, sut karde§leriniz ... size 
haram k1hnd1.» buyuruyor. Seni doguran ann en, . nas1I sana haramsa, 
seni emziren anan da haramdir. Buhari ye Miislim Sahih'lerinde· Malik 
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ibn Enes hadisinde ... mii'minlerin ·annesi Ai§e'den rivayet ediyorlar 
ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§lardir : Siit emme; dogurmamn 
haram kild1g1m haram kllar. Miislim'in lafz1 ise §oyledir: Neseb yoniin-
den haram olan, siit emmeden (dolay1 da) haram olur. · 

Fakihlerden bir k1sm1; neseb ile haram oldugu gibi, siit emme ile 
de haram olur. Ancak dort durum miistesna, derken, bir ba§ka gtupta 
alt1 durumu hari~ tutmu§tur. Bunlar fiiru' kitaplannda at~.latilmi§tlr. 
Gergekte ise, bunlardan herhangi bir §ey istisna edilniemi§tir. Zira bir 
k1smmm benzeri nesebde de bulunmaktadir. Bir k1sm1 ise hiSimllk ,yo
niinden haram olmaktad1r ... 

imamlar haram k1lan emme sayiSmda ihtilat etmi§lerdir. Baz1lan 
ayetin umumi olmasma dayanarak; miicerred emmenin haram k1lacag1 
gorii§iindedirler. Bu, imam Malik'in soziidiir. ibn Omer'den de rivayet 
edilmi§tir. Said ibn el-Miiseyyeb, Urve ibn Ziibeyr ve Ziihri de bu go
rii§tedirler. Diger baz1lan da Miislim'in Sahih'inde Hi§am ibn Urve'-*~
nallyla ... Hz. Ai§e'den rivayet edilen Rasulullah'm «Blr ve iki emme 
haram kllmaz» soziine dayanarak, iig emmeden a§ag1s1mn haram kil
mayacagml soylemi§lerdir. Katade ... Ummii'l-Fazl'm §oyle dedigini nak
leder: RasUlullah (s.a.) : Bir ve iki emme, bir ve iki gekme (~ocugun 
bir ve iki yudum emmesi) haram k1lmaz, buyurdular. Hadisin diger 
bir rivayette lafz1 §oyledir : Bir ve iki emzirme haram kllmaz. Laf1z, 
Miislim'indir. 

imam Ahmed ibn Han bel, ishak ibn Rahuyeh, Ebu Ubeyd ve Ebu 
Sevr bu gorii§te olanlardand1r. Bu gorii§ Hz. Ali, Hz. Ai§e, Ummii'l-Fazl, 
ibn Ziibeyr, Siileyman ibn Yessar ve Said ibn Ciibeyr (Allah hepsine 
rahmet eylesin) den nakledilmi§tir. 

Diger baz1lan da be§ emmeden a§agiSmm haram k1lmayacagm1 
soylemi§lerdir. Bunlar Miislim'in Sahih'inde Malik kanallyla .. . Hz. 
Ai§e'den rivayet edilen §U hadis-i delil olarak allrlar: Hz. Ai§e §Oyle de
mi§tir: Bilinen, on kerre emmenin haram k1lacag1; Kur'an'da indiri~ 
lenler arasmdayd1. Sonra bu be§ bilinen emme ile k.aldmldl. Rasulullah 
(s.a.) vefat ettiginde, bunlar Kur'an'dan okunanlar igindeydi. 

Abdiirrezzak da Hz. Ai§e'den bunun benzerini rivayet etmi§tir. 
S~hle Bint Siiheyl hadisine gore; Rasulullah (s.a.) kendisine Ebu 

Huzeyfe'nin kolesi Salim'i be§ kere emzirmesini emretmi§ti. Hz. Ai§e'de 
yanma girmesini istedigi kimseleri be§ kere emzirmesini emretmi§ti. 
imam ~afii ve ashab1 bununla fetva vermi§lerdir. Sonra bil ki; Cum
hur'un kavline gore; emzirmenin iki seneden k\igiik ya§ta olmas1 ge
rekir. Nitekim bu konuda Bakara suresindeki: «Anneler gocuklanm ta
mam iki yll emzirirler. Bu; emzirmeyi tamamlamak 'isteyen igindir.» 
(Bakara, 233) ayetinde bilgi vermi§tik. 

Dort imam'm hepsinin ve ba_.§kalarmm soyledigine gore; gocugu-
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nun annesi olan kadmmm emzirdigi c;ocu.klarm, kocaya haram olUp ol
mayacagi konusunda ihtila.f edilmi§tir. Sut emme sadece anaya hast1r 
ve baba tarafma §amil degildir. Selef'ten baz1lan bu goru§tedir. ihtilat 
sonucu ortaya c;1kan iki gorfi§ «El-Ahkam'Ul-Kebir» kitabmda anlatii-
mi§tir. · 

Allah Teala; «kanlanmzm analan, gerdege girdiginiz kanlanmz
dan evlerinde bulunan uvey kizlanmz size haram kllmd1. Eger uvey 
kizlanmzm analan ile gerdege girmemi§Seniz, onlarla evlenme
nizde bir vebal yoktur.» buyuruyor. Kiziyla sadece nikahlanmakla (ni
kah akdi yapmakla) nikahlanan kadmm annesi haram olur. Qerdege 
girilmi§ olmas1 ile olmamas1 mfisavidir. Evlenilen kadmm k1zma (uvey-

. k1z1) gelince, annesi ile sadece nikah akdinin yap1lm1§ olmas1; gerdek 
vuku' bulmadikc;a k1zm1 har~rn k1lmaz. · Gerdekten once anneyi bo§arsa 
k1z1 ile evlenmesi caiz olur. Bunun ic;in Allah Teala~ «Gerdege girdiginiz 
kanlanmzdan evlerinizde bulunan uvey k1zlanmz da size haram kilmdi. 
Eger uvey k1zlanmzm analan Ue gerdege girmemi§seniz, onlarla_ evlen
menizde bir vebal yoktur.» buyurmu§tur. Ve bu, sadece uvey kizlara 
mahsllstur. Baz1lan «Eger onlarla gerdege girmemi§seniz» k1smmdaki 
zamirin hem annelere hem de uvey k1zlara i§aret ettigini kabul ederek; 
anne ve k1zdan her bireri digeri ile sadece nikah akdi yapllmas1yla; ger
P,ek vuku' bulmad1kc;a haram olmaz, demi§lerdir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Be§§ar'm ... Hz. Ali'den naklettigine go
re; o, bir kadmla evlenip gerdege girmeden onu bo§ayan kimsenin o ka
dmm annesiyle evlenip evlenemeyecegi konusunda §oyle demi§tir : 0, 
fivey kiZ gibidir. 

Bize ibn Be§§ar'm .. . . Zeydibn Sabit'ten naklettigine gore; o §Oyle 
demi§tir : Bir ki§i gerdege girmeden once kansm1 bo§arsa, onun anne
siyle evlenmesinde bir beis yoktur. 

Katade'nin .. . Zeyd ibn Sabit'den rivayetine gore; o §oyle dermi§: 
tivey · krz1; yamnda Olmu~e ve mirasm1 almi§Sa annesiyle evlenmesi 
mekruhtur. Ama onunla gerdege girmeden bo§ailll§Sa dilerse evlene
bilir. · 

ibn el-Munzir der ki: Bize ishak ... Bekr ibn Kinane'den nakletti 
ki; onun babas1 kendisini Taif'den bir · kadmla nikahlamu,?. 0, diyor ki; 
annesiyle evli olan amcam, olunceye kadar onunla gerdege girmedim. 
Annesinin c;ok mall vard1. Babam; annesiyle evlenmek ister misin? dedi. 
Ben duruinu ibn Abbas'a sorup anlatt1m. 0, annesini nikahla, dedi. 
Abdullah ibn Omer'e sordum, o da evlenme, dedi. ibn Orner ve ibn 
Abbas'm soylediklerini babama yaz1p bildirdim. Babam da durumu Mu
aviye'ye yaz1p bildirdi. Muaviye, §oyle cevap yazd1. Ben Allah'm haram 
klld1gmi helal, helal kildigim da haram k1Imam. Sen bu mesele ile ba§
ba§asm. (Meseleni kendin hallet) o kadmm di§mda c;ok kadm var. Yani 
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yasaklamad1 da, izin vermedi ue. Babam da kad1mn annesinden vazge~
ti ve onu nikahlamadl. 

Abdtirrezzak diyor ki: Bize Ma'mer ... Abdullah ibn Ztibeyr'in §6y
le dedigini nakletti: tivey k1z ve anne e§ittir. Kadmla gerdege girilme
mi§se onunla evlenmekte bir beis yoktur. Bu hadisin isnadmda mtib
hem birisi vard1r ve ismi kaydedilmemi§tir. 

ibn Ctireyc ... Mticahid'in <<Kanlanmzm analan, kanlar1mzm ev
lerinizde bulunan tivey klzlanmz size haram kllmdl.» ayeti hakkmda 
§6yle dedigini nakleder: Ayette her ikisi ile birlikte gerdege girmek 
kastedilmi§tir. Bu soz daha once de gortildtigti gibi Hz. Ali, Zeyd ibn 
Sabit, Abdullah ibn Ztibeyr, Mticahid, ibn Ctibeyr ve ibn Abbas'tan da 
rivayet edilmi§tir. Muaviye bu konuda duraklann§ ve Rafii'nin Abbadi'
den naklettigine gore; flafii bilginlerinden Ebu Hasan Ahmed ibn Mu
hammed ibn es-Sabuni buna kail olmw~tur. 

ibn Ebu Hatim diyor : Bize Ca'fer ibn Muhammed ibn Harlin ibn 
A.zre ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o kans1yla gerdege girmeden once 
onu bo§ayan, ya da gerdege girmeden kans1 Olenin annesiyle evlenme
nin helal olmad1g1m soylermi§. Ve (Bu annenin durumu) mtibhemdir, 
diyerek onunla nikahlanmay1 ho§ gormezmi§. 

Yine ibn Ebu Hatim'in soyledigine gore; bu gorti§tin benzeri ibn 
Mes'ud, imran ibn Husayn, Mesruk, Tavus, ikrime, Ata, Hasan, Mek
hul, .hm Sirin, Katade ve Ztihri'den de rivayet edilmi§tir. Dart imamm, 
yedi fakihin (Fukaha-i Seb'a) ve fakihlerin Cumhur'unun eski ve yeni 
gorti§leri boyledir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

ibn Cerir der ki: «Anne, durumu mtibhem olanlardand1r.n diyen
lerin sozti dogrudur. Zira Allah Teala; tivey k1zlann anneleri He bir
likte gerdege girmeyi §art ko§tugu halde mtibhemlerle gerdege girmeyi 
§art ko§mami§tlr. flu kadan var ki; bize ula§an, tizerinde ittifak edil
mi§ ve z1ddma hareketin caiz olmad1g1 huccetlerden biri de; icma'd1r. 
Her ne kadar isnad1 §tipheli ise de, bu konuda RasUlulah'dan bir de 
hadis rivayet edilmi§tir. floyle ki; bana Musenna ... Amr ibn fluayb'
dan, o da babasmdan, o da dedesinden rivayet ettiler ki; Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§: Bir adam bir kadm1 nikahlad1gmda; o kadmm 
annesi ile evlenmesi kendisine helal degildir. K1z1yla ister gerdege gir
mi§, isterse girmemi§ olsun. Anne ile evlElnir ve onunla gerdege gir
meden bo§arsa, istiyorsa k1z1yla evlenir. ibn Cerir sonra §oyle der: Bu 
hadisin isnadl herne kadar §Upheli ise de, bu soztin Slhhatine dair icma' 
bulunmas1 bunun bir ba§kas1yla s1hhatine delil aramaya gerek bi
rakmaz. 

Allah Teala «Evlerinizde bulunan uvey k1zlanmz size haram kllm
dl.)) . buyuruyor. imamlarm tamam1 ki§inin ister evinde olsun, jsterse 

Tefsir, C. IV, F. 102 
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olmasm, iivey kizlarm haram oldugunu soylemi§lerdir. Onlar derler 
ki: Bu hitab c;ogunluga hamledilmelidir. Ve mefhfun-i muhalifi yok
tur. Nitekim §U ayet-i kerime'de de durum boyledir : «iffetli olmak is
teyen cariyelerinizi fuh§a zorlamaym.n (Nur, 33) 

Buhari ve Miislim'de rivayet edildigine gore; Ummii Habibe §oyle 
demi§tir: Ey Allah'm Rasulii, kizkarde§imi, Ebu Siifyan'm k1zm1 ni
kahla -Miislim'in lafzma gore, klzkarde§im Azze Bint Ebu Siifyan
Rasulullah (s.a.); bunu ister misin? diye sordu. 0: Evet, benden ba§-

. ka zevcelerin olacagmi biliyorum. Benimle hay1rda · ortak olmas1ru is
tediklerimin en sevimlisi klzkarde§imdir, dedi. RasUlullah (s.a.) : Bu 
bana helal degildir, buyurdular. Ummii Habibe: Bizim i§ittigimize go
re; Ebu Seleme'nin k1z1m nikahlamak istiyormu§Sunuz, dedi. Rasulul
lah (s.a.) : Ummii Seleme'nin ktzrm mt? diye sorunca Ummii Habibe 
evet, dedi. Bunun iizerine efendimiz: ~ayet o evimde iivey k1z1m ol
masaydl bana helal olmazd1. Muhakkak ki, o siit ..;karde§imin k1z1d1r. 
Beni ve Ebu Selerhe'yi Siiveybe -emzirmi§tir. Bana k1zlanmz1 ve kizkar
de§lerinizi arzetmeyiniz, buyurdu. Buhari'nin rivayetinde ise : Ummii 
Seleme ile evlenmemi§ olsayd1m, o bana helal olmazd1, k1sm1 vard1r. 

Rasulullah (s.a.) haramllk ilgisini sadece Ummii Seleme ile ev1en
mesine baglami§ ve bunun ic;in haram oldugu hiikmiinii vermi§tir. Dort 
imamm fukaha-i Seb'a'mn ve halef, selef alimlerinin cumhur'u bu go
rii§tedir. Uvey k1zm sadece adamm evinde bulunmas1 halinde kendisi
ne haram olacag1, boyle degilse haram olmayacag1 da soylenmi§tir. , 

ibn Ebu Hatim diyor: Bize Ebu Ziir'a ... Malik ibn Evs'den nak
letti ki; o §oyle demi§tir: Nikahh bir e§im vard1, vefat etti. Benden c;o
cugu olmu§tu. Ali ibn Ebu Talib bana rastlad1 ve : Sana ne oldu? diye 
sordu. Ben: Hamm1m oldii, dedim. Hz. Ali: (ba§kasmdan) k1z1 var 
m1? diye sordu. Ben: Evet o Taif'tedir, dedim. Hz. Ali: Evinde miydi? 
diye sordu. Ben: Hay1r Taif'te idi, dedim. Hz. Ali: 0 halde onu nikahla, 
dedi. Ben: «Evlerinizde bulunan iivey k1zlanmz size haram k1lmd1.n 
ayeti nerede kald1? diye sordum. 0: o senin evinde degil ki. Bu, ancak 
evinde oldugu zamand1r, dedi. Miislim'in §artma gore, bu hadisin isnadi 
Ali ibn Ebu Talib'e kadar kuvvetli ve sabittir. Ancak bu, gerc;ekten ga
rib bir hadistir. Davud ibn Ali ez-Zahiri ve arkada§lan bununla fetva 
vermi§ler, Ebu'l-Kas1m er-Rafii bunu Malik'ten rivayet etmi§, ibn 
Hazmda bunu tercih etmi§tir. ~eyhimiz Hafiz Ebu Abdullah Zehebi'nin 
bana anlattigma gore; o, bu hadisi Tak1yiiddin ibn Teymiye'ye arzet
mi§, o da bunu mii§kil gorerek iizer!nde duraklami§tlr. En iyisini Allah 
bilir. 

ibn el-Mtinzir'in ... Ebu Ubeyde'den naklettigine gore o ( ~...;WI 
· r-S_)~ ) ayetini ((~vlerinizde bulunan)) &eklinde anlamu~ttr . 
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dan naklettigine gore; Orner ibn el-Hattab'a .cariye olan kadm ve k:rz1 
ile birbiri ard1S1ra evlenilip evlenilmeyecegini sordular. Hz. Orner; her 
ikisini birden miilkiyetim altma almay1 (ya da ikisi ile birlikte temasta 
bulunmay1) arzu etmem diye cevaplad1. Hadisin isnadt munkatl'd1r. 

Siineyd ibn Dav\1d tefsirinde ~oyle der : Bize Ebu'l-Ahvas'm . .. 
Kays'dan rivayetine gore; o &oyle demil?tir : ibn Abbas'a; bir adam ca
riye olan ana-k1z ile temasta bulunabilir mi? diye sordum. ibn Abbas: 
0 ikisini bir ayet helal k1ld1, bir digeri de haram k1ld1. Ben onu yapacak 
degilim, diye cevap verdi. 

$eyh Ebu Orner ibn Abdtilberr diyor ki: Cariye bir kadmla kiziru 
ayru anda almanm helaJ olmad1g1 konusunda alimler arasmda ihtilat 
yoktur. <;tinkii Allah//feala bunu nikahta haram k1lmu~ ve «kanlan
ruzm analan, gerdege girdiginiz kanlanmzm evlerinizde bulunan iivey 
k1zlanmz size haram k1lmd1» buyurmu§tur. Ki§inin mtilkiyetinde bu
lunan (cariyeler) da nikahl1 olana tabidirler. Ancak Hz. Orner ve ibn 
Abbas'tan rivayet edilenler bundan hari~tir. Fakat fetva imamlann
dan hi~ kimse bu gorti§e uymaml§, onlardan sonra gelenler de bu go
rti~e katllmamu~1ardir . Hi§am'm Katade'den rivayetine gore; ilveykiZl 
ve onun kizmm k1z1 kac; batm a§agl inerse insin, evlenmeye elveri§li 
degildirler. Katade bunu Ebu'I-Aliye'den naklen soylemi§tir. 

«Gerdege girdiginiz» ayetinden ibn Abbas ve bir <;oklan «nikahla
digmiZ>l anlarrim1 <;Ikarmi§lardir. Ata'dan rivayetle ibn Ctireyc §oyle 
der : Bu; kadmm, ona takdim edilmesi (verilmesi) onun da a~1p, kont
rol ederek, ayaklan arasma oturmas1d1r. Ben; bunu kadmm ailesinin 
evinde yaparsa ne dersin? deyince §dyle kar§Illk verdi : Durum ayru
dir. Bu, ana yeter. Allah, a ka.dmm k1zm1 ona haram kilmi§tlr. 

ibn Cerir diyar ki: Herkesin icma'ma gore; blr adarmn kans1 ile 
yalmz kalmas1 (halvet halinde kalmasi) ona dokunmadan, yakla§ma
dan ya da kadmm fercine ~ehvetle bakmadan onu bo§arsa, bu, kadmrn 
k1z1m ana haram k1lmaz. 

Allah Teala <<Oz ogullanmzm kanlan ile evlenmeniz de haramdir.>> 
buyuruyor. Sizin sulbtintizden almu§ ogullanmzm kanlan size haram 
kllmd1. Boylece cahiliyye devrindekilerin edindikleri ogulluklardan da 
sakmdmhyar. Allah TeaJa ba§ka bir ayette de §Oyle buyurur : «Niha
yet Zeyd onunla bagm1 kapardtgmda, anu seninle evlendirdik ki, (boy
Ieee) evlathklari e§leriyle baglanm kopard1klarmda anlarla evlenmek 
kanusunda, mti'minlere bir vebal olmad1g1 bilinsin. (Ahzab, 37) 

ibn Ctireyc der ki : Ata'ya <<oz agullanmzm kanlan ile evlenmeniz 
de haramd1r.» ayetini sordum. 0 §6yle dedi: Bize anlatild1gma gore 
-'-dagrusunu Allah bilir- Rasulullah (s.a.) Zeyd'in kariSlm nikahla
digmda mti§rikler Mekke'de bu konuda dedikodu yaptilar. Alalh Teala 
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Q.a : «oz ogullanmzm kanlan ile evlenmeniz de size haram kilmdL» 
(Nisa, 23) ve «Evlat)1klanmz1 da oz ogullanmz gibi kilmi§tlr.n (Ahzab, 
24) «Muhammed sizin adamlanmzdan herhangi birisinin babas1 de
gildir.» (Ahzab, 40) ayetlerini indirdi. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ztir'a'mn ... Hasan ibn Muham
med'den naklettigine gore; «Oz ogullanmzm kanlann ve «Kanlanmzm 
analann ayetleri mtibhem ayetlerdendir. Sonra ibn Ebu Hatim §oyle 
der: Bu gorti§iin bir benzeri Tavus, ibrahim, Zuhri ve Mekhul'den de 
rivayet edilmi§tir. 

Ben derim ki : Mtibhem olmanm anlam1 §Udur : Bu ayetler ger
dege girilmi§ ve girilmemi§ olanlan kapsar, onlarla sadece nikah ak
dinin yap1lm1§ olmas1 onlan haram k1lar. Bu, ittifak edilmi§ bir konu
dur. Stit c;ocugunun kans1 nereden haram oluyor? diye sorulursa, -ki 
bu, Cumhur'un kavlidir. Baz1lan bu konuda icma' oldugunu da nak
letmi§lerdir- buna Hz. Peygamberin §U soztiyle cevap veririz : Nesep 
yontiyle haram olan, stit emmeden de haram olur. 

Allah Teala <,iki k1z karde§i birlikte nikahlamamz da haramd1r. 
Gec;mi§te olanlar artlk gec;mi§tir.» buyuruyor. iki k1z karde§le birlikte 
evlenmek, size haram k1lmd1. Ellerinizin altmda bulunan (sahip oldu
gunuz cariyeler) de boyledir. Ancak cahiliyyet devrinde yapml§ olduk
lanmzl affettik ve bagi§ladik. Ayetin delalet ettigine gore; gelecekte bu 
yap1lamayacak ve gec;mi§te olanlar da istisna edilmeyecektir. Allah 
Teala bir ayet-i kerime'de de: <<Orada ilk oltimden ba§ka oltim tatma
yacaklardlr.n (Duhan, 56) buyuruyor. Bu ayetin i§aret ettigine gore; 
onlar orada ebediyen oltimti tatmayacaklard1r. Sahabe, Tabiin, eski 
ve yeni btittin alimler icma.' etmi§lerdir ki; iki k1z karde§i nikah altm
da toplamak haramd1r. Yeni mtisltiman olan bir ki§inin nikah1 altmda 
iki k1z karde§ var ise; o muhayyerdir. Birini tutar ve digerini mutlaka 
bo§ar. 

imam Ahmed ibn Hanbel diyor ki: Bize Musa ibn Davud'un ... Dah
hak ibn Firuz'dan, onun da babasmdan naklettigine gore; o §oyle de
mi§tir: Yammda karde§ olan iki kadm oldugu halde mtisltiman oldum. 
Hz. Peygamber ikisinden birini bo§amam1 emretti. 

Hadisi imam Ahmed, Tirmizi ve ibn Mace, Ebu Lehia'dan, Ebu 
Davud ve Tirmizi de Yezid ibn Ebu Habib'den rivayet etmi§lerdir. Tir
mizi'nin rivayetinde Hz. Peygamber : ikisinden diledigini sec;, buyur
mu§tur. Tirmizi; bu, hdsen bir hadistir, demi§tir. 

Hadisi ba§ka bir isnad ile rivayet eden ibn Mace §oyle der : Bize, 
Ebu Bekr ibn E'bu ~eybe ... Ebu H1ra§ er-Ruayni'den nakletti ki; o 
§6yle demi§tir: Rasulullah (s.a.) a geldim, yammda cahiliyyet devrin-
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de ·evleruiigim iki k1z karde§ vard1. Rasulullah bana; dondugunde bi
rini bo§a, buyurdular. 

Ben derim ki : Bu Ebu H1ra§'m, Dahhak ibn Firuz olmas1 da bir 
b~kas1 olmas1 da mumkundur. Bu durumda Ebu Vehb, hadisi iki ki§i 
kanallyla Firuz ed-Deylemi'den rivayet etmi§ oluyor. En dogrusunu 
Allah bilir. 

ibn Merduyeh diyor ki : Bize Abdullah ibn Yahya ibn Muhammed 
ibn Yahya ... Deylemi'den nakletti ki, o §6yle demi§tir: Ey Allah'm 
RasUiu, benim nikah1m altmda iki k1z karde§ var, dedim. Allah RasUlu: 
ikisinden hangisini diliyorsan bo§a, buyurdular. 

Zikredilen Deylemi'lerden birincisi; Dahhak ibn Firuz ed-Deylemi 
olup Ebu Zur'a onun, AbdUlmelik ibn Mervan'la birlikte oldugunu soy
lemi§tir. ikincisi ise Ebu Firuz ed-Deylemi olup, peygamberlik iddia
smda bulunan Esved el-Ansi'yi oldurmekle gorevlendirilen Yemen 
emirleri cumlesindendir. Ki§inin mUlkiyeti altmda bulunan (cariye) iki 
k1z karde§i nikah1 altmda toplamas1 da -a yet umdmi oldugu i~in----: · 
haramd1r. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Zur'a'mn ... ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore; ona iki k1z karde§i nikahl altmda toplayan bir adarm 
sordular. 0 da bunu ho§gormedi. Somn ki§i ibn Mes'ud'a; Allah Teala: 
«Ellerinizin altmda bulunan cariyeler mlistesna)) buyurmuyor mu? dedi. 
ibn Mes'ud: Deven de elinin altmda bulunan §eylerdefldir, diye cevab 
verdi. 

Herne kadar seleften baz1s1 bu konuda duraklami§Sa da, Cum
hur'dan, dort imamdan ve b~kalarmdan gelen rivayetlerin me§hfu 
olam budur. imam Ahmed der ki: ibn ~ihab'dan, Kabisa ibn Zueyb'den 
nakledildigine gore; bir adam Hz. Osman: ibn Affan'a cariye olan iki 
k1z karde§in, bir nikah altmda birle§tirilip birle§tirilmiyecegini sordu. 
Hz. Osman: 0 ikisini bir ayet helal k1lm1§, b~ka bir ayet de haram kll
ffil§tlr. Bu sebeple ben oyle bir nikah1 yapacak degilim, dedi. Hz. Os
man'm yamnda bulunan ki§i oradan ~1karak Hz. Peygamber'in asha
bmdan birisine rastlad1 ve bu meseleyi ona da sordu. Sorulan : Elim
de yetki olsa ve bunu yapan birini bulsayd1m, onu cezalandmrdmt diye 
cevab verdi. Malik'in rivayetine gore ibn ~ihab : Oyle zannediyorum 
ki, o ki§i Ali ibn Ebu Talib idi. Bunun bir benzeri bana Zubeyr ibn 
el-Avvam'dan da ula§ml§tlr, demi§tir. 

~eyh Ebu Orner ibn AbdUlberr «el-istizkar)) adll kitabmda §oyle 
demektedir : Kabisa ibn Zueyb, AbdUlmelik ibn Mervan ile birlikte 
oldugundan; Ali ibn Ebu Talib'in ismini vermemi§ ve ondan kinaye 
yolu ile bahsetmi§tir. Qunku onlar, Ali ibn Ebu _Talib'i zikretmekten 
ho§lanmazlardl. 

Ebu Orner -Allah ona rahmet etsin- der ki: Bana, Halef ibn Ah
med ... amcam iyas ibn Amir'den nakletti ki; o §oyie demi§tir: Ali ibn 
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Ebu Talib'e : Benim elimin altmda iki k1zkarde§ vard1. "Birini odahk 
edindim. Ve bana c;ocuklar dogurdu. Sonra digerini sevdim, (digerine 
ragbet ettim) ne yapay1m? diye sordum. Hz. Ali: Odahk edindigin.i 
azad et, sonra digeri ile temasta bulun, dedi. Ben dedim ki : Baz1lan 
odahk edindigini nikahla (odahk edindigin ile evlen), sonra digeri ile 
temasta bulun, diyorlar. Hz. Ali; say1 haric; Allah'm kitabmda htir 
kadmlardan haram olanlar gibi, elinin altmda bulunan (cariyeler) de 
haramd1r. -Dort say1s1 haric; demi'§ de olabilir- Allah'm kitabmda 
neseb yontinden haram olanlar, stit emme ile de sana haramd1r, dedi_. 

( ..... ......... .. .. .. . -- . ) 

Ben derim ki: Hz. Osman'dan yukarda nakledilen haber, Hz. Ali'
den de rivayet edilmi§tir. Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Muham
med ibn Ahmed ibn ibrahim'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o 
§oyle demi§tir: Ali ibn Ebu Talib bana; ikisini bir ayet haram kllllll§, 
bir diger ayet ise helal kilmi§tir, dedi. Bununla, ikf'k1z karde§i kaste
diyordu. ibn Abbas §oyle diyor: Onlan bana, onlara olan yakmhg1m 
haram k1hyor. Birisinin digerine olan yakmhg1 ise, onlan bana haram 
kilm1yor. -ibn Abbas bununla cariyeleri kasdediyor- Cahiliyye dev
rindekiler babanm kans1 ve iki k1z karde§i nikah1 altmda toplama dl
§mda, sizin haram saydiklarm1z1 haram sayarlard1. islam gelince, Al
lah Teala «Babalanmzm nikahlad1g1 kadmlan nikahlamaym. Gec;mi§
te olanlar artlk gec;mi§tir>> ve «iki k1z karde§i birlikte nikahlamamz da 
haramd1r. Gegmi§te olanlar artlk geg~i§tir)) ayetlerini indirdi. 

Ebu Orner diyor ki : imam Ahmed ibn Hanbel Muhammed ibn Se
leme kanahyla .. - ibn Mes'ud'dan rivayet ediyor ki, o §oyle demi§tir : 
SaJI dl§mda htirlerden haram clan, cariyelerden de haramd1r. ibn Si
rin ve ~a'bi'den de buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir. 

Ebu Orner -Allah ona rahmet etSin- der ki : Osman'rn soztintin 
benzeri; ic;lerinde ibn Abbas'm da bulundugu seleften bir gruptan ri
vayet edilmi§tir. Fakat onlar, bu rivayetler tizerinde ihtilaf etmi.~lerdir. 
Bu gorti§ti zahire uymak ve Inyas1 reddetmek suretiyle cemaat di§ma 
c;1kmi§ olanlar ve bizim tizerinde ittifak ettigimiz uygulamay1 terke
denler haric; Hicaz, Irak, ~am, doguda ve babdaki §ehirlerin fakihle
rinden hic;birisi bu gorti§e iltifat etmemi§lerdir. Fakihlerin tamam1, ca
riye olan iki k1z karde§in nikahta birle§tirilmesinin haram oldugunda 
ittifak etmi§lerdir. Mtisltimanlar «Analanmz, k1zlanmz, k1z. karde§le
r~niz . .. >> ayetinin anlammm, nikah ve elinde bulundurma (cariye edin
me) bunlann hepsinde mtisavidir, §eklinde olacagmda icma' etmi§ler
dir. Aym §ekilde i~i k1z karde§i nikah1 altmda toplamak, kadmlarm an
neleri ve tivey k1zlanm nikahlamak konusunda da nazar ve kwasm 
gec;erli olmas1 gerekir. Cumhur'a gore bu boyledir. Cumhur'a muhale-
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fe,t eden ve Cumhur'dan aynlanlara kar§I bu bir huccettir. Allah'a hamd 
ederiz. 

Allah Teala : « (Esir etmek suretiyle) ellerinize ge~en cariyeler 
mtistesna (yabanci) evli kadmlarla evlenmeniz de haram kilmdi.n bu
yurur. Esir etmek suretiyle ellerinize g~en cariyelerle rahimleri te
mi.zlendikten sonra temasta bulunmak size helal kilmdi. Ayet bu ko
nuda nazi! olmU§tUr. imam Ahmed diyor ki : «Bize Abdiirrezzak'm ... 
Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore; o §Oyle demi§tir: Evtas esirle
rinden kadmlar elimize ge~mi§ti. Onlarm kocalan da vard1. Kocalan 
oldugu halde, onlarla temasta bulunmaktan ho§lanmadik. Hz. Peygam
bere sorduk ve «Ellerinize ge~en cariyeler miistesna, (yabanci} evli ka
dmlarla evlenmeniz de haram kilmdv> ayeti nazil oldu. Ve onlarm ferc
leri bize helal k1lmd1. 

( ..... ... ... ....... ... .. . ) 
Hadisin ba§ka bir §ekliyle rivayeti §oyledir: imam Ahmed der ki; 

bize ibn Ebu Adiyy'in ... Ebu Said el-Hudri'den nakle~tigine gore; Ra
sUlullah (s.a.) m ashab1, Evtas muharebesi giinii kadm esirler almi§
lardi. Onlarm mii§rik kocalan vard1. Rasulullah (s.a.) m ashabmdan 
baz1lan geJ;i durarak, onlarla temasta bulunmayi giinah sayd1lar. Ve 
bu konuda «Ellerinize ge~en cariyeler miistesna, (yabanci) evli kadm
larla evlenmeniz de haram kilmdin ayeti nazi! oldu. Hadisi Miislim, Ebu 
Davud, Nesei, Said ibn Ebu Arube'den; Tirmizi'de Hemmam ibn Yah
ya'dan rivayet etmi§ler ve Tirmizi; hadis hasendir, demi§tir ... 

Taberani'nin Dahhak kanallyla .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
bu ayet Hayber esirleri hakkmda nazil olmu§ ve Taberani Ebu Said 
el-Hudri hadisinin benzerini zikretmi§tir. 

Bu ayetin umClmi olU§Undan hareketle; seleften bir grup, cariyenin 
satilmasmm kocasmdan bo§anma say1lacagma kail olmu§lardir. ibn Ce
rir der ki: Bize ibn Miisenna'mn .. . ibrahim'den naklettigine gore; ona 
kocasi mevcud olup ta satllan cariyenin durumunu sordular. ~oyle de
di : Abdullah; onun satllmasi, bo§anmasidir, der ve «ellerinize ge\!en 
cariyeler miistesna, evli kadmlarla evlenmeniz de haFam kilmdl.>> aye
tini okurdu. Siifyan'm Mansur kanallyla .. . ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore; onun satilmasi bo§anmasidir, demi§tir. Hadisin isnad1 munka
ti'dir. 

Siifyan es-Sevri, Mansur kanallyla ... ibn Mes'ud'un §oyle dedigini 
nakleder: Cariyenin talak1 altld1r: Satilmasi bo§anmasidir, azad edil
mesi bo§anmasidir, hibe edilmesi bo§anmasidir, (miikatebe ile) bor~

tan kurtulmasi bo§anmasidir, kocasmm bo§amasi bo§anmasidir. 
Abdiirezzak, Ma'mer kanahyla... ibn Mtiseyyeb'in «evli kadmlarla 

evlenmeniz haram kilmdi>> ayeti hakkmda §oyle dedigini nak1eder: 
~unlar; kocalari olan kadmlard1r. Cariyeler di§mda onlan nikahla-
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may1, Allah haram kilmi§tlr. Cariyenin satllmas1 ise bo§anmas1d1r. Ma'
mer; Hasan'm da boyle soyledigini nakleder. 

Said ibn Ebu Arube, Katade'den, Hasan'm «ellerinizin altmda bu.., 
lunan cariyeler mtistesna, evli kadmlarla evlenmeniz de haram k1lln-' 
di» ayeti hakkmda §i::iyle dedigini rivayet eder: Eger onun kocas1 varsa 
sat1lmas1 bo§anmas1d1r. 

Avf, Hasan'dan rivayetle §6yle der: Cariyenin satllmas1 bo§anma
Sidir, sahibinin satmas1 da bo§amadlr. 

Selef'ten zikrettiklerimizin bu gorii§lerine kaq1hk Cumhur'un eski 
. ve yeni gorti§ii farkhd1r. Onlar, cariyenin satllmasmm bo§anmasi ol

madigim soylemi§lerdir. (::tinkti satm alan, satlcmm naibidir. SatiCI ise, 
cariyesi tizerindeki bu menfaatlm mtilktinden c;:Ikarmi§tlr. Ve cariyesi
ni bu menfaatmdan uzakla§ffil§ olarak satmi§tlr. Bu konuda onlar 
Buhari, MUslim ve ba§ka kitaplarda tahric edilen Berire hadisine da-. 
yanmaktad1rlar. Mti'minlerin annesi Hz. A.i§e Berire'yi satm alarak 
azad etmi§ ve kocas1 Mugis ile nikahlar1 feshedilmeyerek Hz. Peygam
ber, Berire'yi nikah1 feshetinek ve b1rakmak arasmda muhayyer birak
mi§, Berire de nikah1 feshetmeyi sec;:mi§tir. Berire'nin hikayesi me§
hurdur. Bunlarm soyledigi gibi cariyenin sat1lmas1 bo§anmasl olsayd1; 
Hz. Peygamber Berire'yi muhayyer b1rakmazd1. Efendimizin onu mu
hayyer b1rakmas1, nikahm kald1gma delalet -eder. Ayette kasdeclilen
ler ise, sadece emir edilenlerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

A.yetteki ((evli kadmlar» dan maksadm, iffetli kadmlar oldugu da 
soylenmi§tir. Onlar bir, iki, tic;: ya da dart tane olmak tizere; nikah, §a
hidler, mehir ve veli vas1tas1yla evlenmek suretiyle ismetlerine sahip 
olmad1kc;:a, size haramd1rlar. Bu gorti§ii ibn Cerir; Ebu'l-Aliye, Tavlis 
ve ba§kalarmdan nakletmi§tir. Orner ve Ubeyde ise : Dordtin di§mda 
((ellerinize gec;:en cariyeler miistesna, evli kadmlarla evlenmeniz de ha
ram kilmdl.» demi§lerdir. 

Allah Teala «Bunlar Alalh'm size farz kild1g1 hiiktimlerdir.n buyu
ruyor: Bu haram k1lma; Allah'm size yazd~i bir kitabtlr. O'nun kita
bma yapi§Imz ve O'nun hadleiinden di§an c;:Ikmaym1z. O'nun §eriatma: 
ve koydugu farzlara sanllmz. Ubeyde, Ata ve Stiddi ((Bunlar Allah'm 
size farz kildigi htiktimlerdir.>> ayetinde, dordtin kastedilcligini soyle
mi§ler, Ibrahim ise bu ayette, size haram k1lmanlarm kastedildigini 
ileri stirmti§ttir. 

Ata ve ba§kalarm:ln soyledigine gore; ((Geriye kalan kadmlar size 
helal kllmdl.» ayetinde zikredilen yaklnlar dl§Inda kalan kadmlarm, 
size helal kilmd1g1 kastedilmektedir. Ubeyde ve Stiddi burada dortten 
a§agiSmm helal kilmdigmi soylemi§se de bu uzak bir gorti§ttir. Sahih 
olan Ata'mn gi::iri.i§iidtir. Katade ise, burada cariyelerin kastedildigini 
soylerni§tir. 
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Bu ayet iki klZ karde§i nikah1 altmda toplamanm, helal kllllldlgllll 

soyleyerek: 0 ikisini bir ayet helal kllmi§, diger bir ayet haram kll
Illi§tlr, diyenlerin dayanaklandir. 

Allah Teala «Zinadan kac;1mp iffetli ya§amamz §arti ile mallan~ 
mzla mehir vererek istemeniz size helal k1lmdu buyuruyor. Dorde ka
dar olmak uzere hammlan ve me§rll' yoldan dilediginiz kadar odahgi 
rnallanmzla elde edebilirsiniz. Bunun ic;in Allah Teala «zinadan ka
<;Imp, iffetli ya§amamz §artl ile» buyurmu§tur. 

Allah Teala : «Onlardan yararlandigimzm kar§Illgi olarak karar
la§tmlmi§ olan mehirlerini verin» buyuruyor. Onlardan istifade etti
giniz gibi, bunun · kar§Ihgmda onlara mehirlerini veriniz. Allah Teala 
ba§ka ayetlerde de §byle buyurur : «Onu nas1l allrsm1z ki; birbirinize 
kan§Ip katlldm1z.» (Nisa, 21) «Kadmlanmzm mehirlerini seve seve ve
rin.» (Nisa, 4) «Onlara verdiginizden bir §eyi almamz size helal degil
dir.» (Bakara, 229) 

Bu ayetin umumi hiikmu baz1lannca «miit'a nikahv>na deli! sa
yilmi§tlr. ~iiphe yok ki bu, islam'm ba§lang1cmda me§rll' idi. Sonra kal
dmldL ~afii ve alimlerden bir gruba gore mut'a nikah1 mubah kilm
mi§, sonra kaldmlmi§, sonra tekrar miibah kihnnn§ ve tekra.r kaldml
mi§tlr. Diger baz1lan; mubah k1lma ve kaldirmanm pek c;ok kerre ol
dugunu soylerken, baz1lan da bir kerre miibah kilmdigim, sonra kal· 
dmldlgllll ve bir daha mubah kilmmadigmi soylemi§lerdir. 

ibn Abbas ve sahabeden bir grubun, miit'a nikahmm zaruret halin
de mubah oldugunu soyledikleri rivayet edilir. Bu gorii§, imam Ahmed 
ibn Hanbel'den de rivayet edilrni§tir. ibn Abbas, · Ubeyy ibn Ka'b, Said 
ibn Cubeyr ve .. Suddi bu ayeti «0 halde hangilerinden belli bir zamana 
kadar nikah ile faydalamyorsamz mehirlerini kendUerine veriniz ki, bu 
farzdir.» §eklinde okurlard1. Miicahid bu ayetin mii'ta nikah1 hakkm
da nazil oldugunu soylerni§se de Cumhur'un gorii§U bunun tersinedir. 
Bu konudaki mesned, Buhari ve Miislim'de Ali ibn Ebu Talib'den ri
vayet edilen §U hadistir : Ali ibn Ebu Talib §byle demi§tir : Hz. Pey
gamber, Hayber giinu miit'a nikahm1 ve ehli e§ek etlerini yasaklad1. 
Bu hadisin «el-Ahkam» kitabmda zikredilen c;e§itli laf1zlan vard1r. 

Miislim'in Sahih'inde Rebi' ibn 'Sebre ibn Ma'bed'den onun da ba
basmdan rivayetinde o, Rasulullah (s.a.) ile birlikte Mekke'nin fethin
de bulunmu§, Hz. Peygamber §byle buyurmu§: Ey insanlar, ben .size 
kadmlardan miit'a yoluyla faydalanmamz i<;in izin vermi§tim. Mu
hakkak ki bunu Allah Teala, k1yamet -gunune kadar haram kilml§tlr. 
Kimin yamnda onlardan birisi varsa serbest b1raksm. Onlara verdik
lerinizden hic;bir §ey almaym1z. Miislim'in rivayetine gore bu, veda hac
emda olmu§tur ve «el-Ahkam» kitabmda zikredildigi iizere hadisin de
gi§ik laf1zlan vardir. . 
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«Kararla§brdtktan sJnra, aramzda anla§tlgmtz hususta size bir so
rumluluk yoktur.» ayetini belli bir siireyle bagli olan miit'a nikahma 
hamledenler, derler ki : Sure bittiginde verilecek mah arttlrmada ve sii
reyi uzatmada kar§Ihkh anla§mamzda size bir sorumluluk yoktur. 

Siiddi §Oyle diyor : Aralarmda kararla§tlrdtklan siirenin bitimin
den once faydalanmast kar§Ihgmda kadma verrni§ oldugu iicretten son
ra dilerse onu raz1 eder. Ve der ki: Senden §U ve §Unun kar§Ihgmda 
faydalanacag1m. Siirenin bittigi giin rahmi temizlenmeden once siireyi 
artmr. i§te Allah Teala'nm «Kararla§tlrdiktan sonra, aramzda anla§
tlgmiz huslista size bir sorumluluk yoktur» ayetinin anlam1 budur. 

Siiddi : Siire bittiginde artlk, erkek ic;:in o kadma yol yoktur. Ve 
kadm, ondan kurtlllrnu§tur. Kadma dii§en de, rahmindekini temizle
mesidir. Aralarmda miras da yoktur. Biri digerine varis olmaz, demi.~tir. 
Bu ayeti miit'a nikahma hamletmeyerek birinci gorii§ii alanlar ise; 
bu ayetin : «Kadmlanmzm mehirlerini seve seve verin.» (Nisa, 4) a yeti 
gibi oldugunu soylemi§lerdir. Yani kadma bir mehir kestikten sonra, 
eger o seni bundan ya da bir k1smmdan kurtanrsa, ne sana ne de ka
dma bir giinah ve sorumluluk yoktur. 

ibn Cerir diyor ki : Bize Muhammed ibn Abd'iil-A'la Mu'temer ibn 
Siileyman'dan, o da babasmdan nakletti ki, o §oyle demi§tir: Hadra
mi'nin zannettigine gore bazllan mehir kesiyorlar, sonra da birisi dar
hga dii§iiyor ve §Oyle diyordu : Ey insa:rliar, kararla§tlrdtktan sonra, 
anla§tlgm1z hususta siz,e bir sorumluluk yoktur. ,Yani kadm, kararla§
tmlan §eyden size bir kiSrnlm dti§iiriirse, bu sizin ic;:in caizdir. ibn Cerir 
bu gorii§ti tercih etmi§ ve ibn Abbas'tan naklen ibn Ebu Talha :<Karar
la§tlrdiktan sonra, aramzda anla§tlgm1z hususta size bir sorumluluk 
yoktur.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Kar§Illkh anla§ma ve ho§
nudluk kadma mehrini tam olarak vermek ve sonra da kalma ve aynl
ma hususunda onu mrihayyer b1rakmakbr. 

Allah Teala «~tiphesiz ki Allah Alim olan, Hakim oland1r.» buyu
ruyor ki; bu haramlarm konulmasmdan sonra Allah'm bu iki s1fatmm 
zikredilmesi son derece uygundur. 

- -'---- i Z A H I -----

Miit'a Niki\lu 

Denildi ki; bn ayet Mekke'nin fethi zamanmda tic; giin miibah kt
hmp sonra neshedilmi§ olan miit'a nikaht hakkmda nazi! olmu§tur. 
Ki§i bir veya iki gece ya da bir haftahgma bir elbise veya ba§ka bir 
§ElY kar§Ih~ olarak bir kachm muvakkaten nikahhyordu. Onunla arzu-
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sunu giderdikt.en sonra tekrar serbest btraktyordu. Buna mi.it'a ad1 
verilmi§tL <;i.inki.i kadmla eglenilmektedir ve verdiginin kar§Ihgmda 
bir §ey ald1g1 i~in bu ad verilmi§tir. Hz. Orner (r.a.) der ki; bana bir ka
dmla belirli bir sure i~in evlenen erkek getirilecek olursa, onu ta§la 
recmederim. Hz. Peygamberin mi.it'a'y1 once mi.ibah kthp, ertesi sabah; 
ey insanlar, ben size bu kadmlarla mi.it'a yapmamzt emretmi§tim. An
cak Alhh, ktyamet gi.ini.ine kadar onu haram ktlmt§tlr, demi§tir. Denil
di ki; mi.it'a iki kerre miibah, iki kerre haram k1lmd1. ibn Abbas: miit'a 
hiikmi.iniin nesht-dilmemi§, muhkem bir hi.iki.im oldugunu sayler. Ve bu 
ayeti de ( ..,-.... J-:.:-1.)1 ~ "-:'~IW ) &eklinde okurmu§. Ancak 
vefatl strasmda; Allah'Im, miit'a konusundaki sozi.imden dolayt sana 
tevbe ediyorum, d lycrek bundan dimdugii rivayet edilir. (Zamah§eri, 
Ke§§af, I, 519) 

Bu ayette birka\ mes'ele varcilr : 

Birinci mes'ele : ( t l:.:-.~1 ) kelimesi, liigatta faydalanma de
mektir. Kendisinden faydala mlan her §ey de ( t L:.. ) d1r. Sozgelimi, 
uadam ~ocugundan yararlandl>J denirken, bu kelime kullamldtgl gibi, 
gen~ ya§ta 6lenler ic;in de <1genc;liginden yararlanmadl>l denilerek yine 
aym kelime kullamllr. ( ... ) 

Uc;i.inci.i. mes'ele : Bu ayette jki kavil vardtr : Birincisi; islam bil
ginlerinin . c;ogunhigunun s6ziidiir. Buna gore «Mallanntzla istemeniz 
size helal k1lmdu> kavlinden maksad nikah yoluyla ve mehir 6denerek 
kadmlan istemektir. Ayetin devammda yeralan «Onlardan yar:ulan
dtgmizm kaqiligl olarak kararla§tlnlml§ olan mehirlerini verin.n kav
linden maksad ise §Udur : Kadmlarla birle§erek onlardan faydalanan 
kimse, biitiiniiyle mehrini 6deyecektir. Eger nikah akdiyle yararlan
ma sozkonusu ise yan mehrini 6deyecektir. ikinci kavle gore; bu ayetle 
miit'a nikahmm hiikmii belirtilmi§tir. Miit'a nikaht, bir erkegin bir 
kad1m belirli bir mal kar§tligi muayyen bir siireye kadar iicretle allp, 
onunla temas kurmastdtr. Miit'a'mn islam'm ba§langw devrinde mii
bah oldugu konusunda ittifak edilmi§tir. Rivayet edilir ki; Hz. Peygam
ber, umre niyetiyle Mekke'ye geldiginde, Mekke'li kadmlar siislendiler. 
Rasulullah'm ashab1, uzun sure evlerinden ayn kalmaktan dolayt pey
gambere dertlendiler. Hz. Peygamber de; §U kadmlardan faydalamn, 
buyurdu. Ancak miit'a'mn neshedilip edilmedigi konusu ihtilafhd1r. 
islam iimmetinin biiyiik bilginler toplulugu, miit'a'mn neshedilmi§ ol
dugunu kabul ederken, bir ktsmt da miibah olarak eski §ekilde baki 
oldugunu soylemi§lerdir. Bu kavil ibn Abbas ve imran ibn Husayn'dan 
mervidir. 

ibn Abbas'tan bu konuda iic; rivayet vardtr: Birincisinde mutlak . . 
§ekilde miit'a'nm miibah oldugunu sayler. Nitekim !mare der ki: Ben 
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Abdullah ibn Abbas'a mut'a nikahmi sordum ve, azgmhk m1d1r, yoksa 
nikah midir, dedim. o da; ne azgmllktlr, ne de nikahtlr, dedi. Oyleyse 
hukmu nedir? dedim. 0, Allah Teala'mn soyledigi gibi; mut'a fayda
lanmadir, dedi. Ben; mut'a'dan dolayi bir iddet bekleme suresi var mi
dir? dedigimde, o evet, mut'a'mn iddeti bir haYiz muddetidir, dedi. 
Ben, mut'a yapanla, yap1lan birbirine varis olurlar m1 dedim. 0, haYir 
dedi. 

Abdullah ibn Abbas'tan nakledilen ikinci rivayet ise §OVledir : 
Mut'a konusundaki fetvasmi halkm yanh§ degerlendirdigi kei.disine 
nakledilince; Abdullah ibn Abbas §Oyle dedi: Allah kahretsin onlan. 
Ben mutlak manada mut'a'nm mubah Qlduguna dair fetva vermedim. 
Sadece darda kalan i~in mubah olacagm1 soyledim. T1pk1 olUnun, ka-
nm ve domuz etinin · darda kalan i~in mtibah olmas1 gibi. , 

ibn Abbas'tan nakledilen u~uncu rivayete gore; o, mut'a'mn nes
hedilmi§ oldugunn kabul etmi§tir. Ata el-Horasani; Abdullah ibn Ab
bas'tan nakleder ki, mut'a'y1 bildiren «Onlardan faydalandigmiza mu
kabil» kavli Allah Teala'mn: «Ey peygamber, siz kadmlanmz1 bo§adi
gmiz zaman onlan iddetlerine gore bo§aymiZ.» ayetiyle neshedilmi§tir. 
Yine ibn Abbas'tan nakledilen rivayete gore; o olurken, Allah'1m, mut'a 
konusundaki sozumden dolay1 sana tevbe ederim, dedi. Ve mut'a'dan 
vazge~ti. imran ibn Husayn ise der ki: Allah'm kitabmda mut•a · ayeti 
nazil olmu§tur ve bilahere onu nesheden hi~bir hukum gelmemi§tir. Ra
sulullah bize mut'a'y1 emretmi§ .ve biz de mut'a yapml§tlk. Peygamber, 
oldugu zaman bizi bundan nehyetmemi§ti. Sonra herkes kendi goru
§Une gore bir §eyler soyledi. 

Rivayete gore, mu'minlerin emiri Ebu Talib oglu Ali (r.a.) mut'a'
Yl mubah saym1~tlr. ibn Cerir Taheri de tefsirinde Ali ibn Ebu Talib 
(r.a.) den §oyle dedigini nakleder : Eger Hz. Orner, insanlan mut'a yap
maktan allkoymasayd1; azgmlardan ba§ka hi~ kimse zina etmezdi. Hz. 
Ali'nin oglu -Muhammed ibn el-Hanefiye- diye §6hret bulan Muham
med der ki : Hz. Ali (r.a.) Abdullah ibn Abbas'm mut'a'mn caiz oldu
guna dair fetva verdigine rastlaml§. Mu'minlerin emiri demi§ ki: Hz. 
Peygamber mut'a'y1 ve ehli merkeblerin etini yemeyi yasaklami§tir. 
Meselenin rivayetlerle ilgili yonu boyledir. 

Cumhur ad1 verilen islam bilginlerinin buyuk bir b6lumu mut'a'
nm haram olduguna bir ka~ tUrlu delil getirmi§lerdir: Birincisi; cinsi 
temas ancak ki§inin hamm1 veya cariyesi ile helal olur. Qunku Allah 
Teala «Onlar ki 1rzlanm korurlar. Ancak e§leri veya cariyeleri mustes
na.» buyurmU§tur. Mut'a yoluyla birle§ilen kadm, §Uphesiz ki cariye 
degildir, e§ de degildir. Bunun pek ~ok delili vard1r. Birincisi; eger mut'a 
yoluyla birle§ilen kadm e§ olmu§ olsayd1, Allah Teala'mn c<E§lerinizin 
b1raktlgmm yans1 sizindir.» kavli uyarmca, birbirlerine varis olmalan 
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gerekirdi. Halbuki rniit'a yapanla, yap1lanm birbirine varis olrnayacagi 
ittifakla kabul edilrni§tir. ikincisi; Hz. Peygarnber; ~ocuk, yatagmda bu
lunamndlr, buyurrnu§tur. Halbuki rniit'a yoluyla nesebin siibutunun 
sahih olrnayacag1 ittifakla kabul edilmi§tir. U~iinciisu: rniit'a yoluyla 
birle§ilen kadm §ayet e§ olsayd1, ona da iddet gerekirdi. <;iinkii Allah 
Teala : ((Sizlerden geriye e§ler b1rak1p olenlerin e§leri kendiliklerinden 
dart ay on giin beklerler.n buyurmaktad1r. iyi bil ki; bu delil son derece 
yerinde ve giizel bir sozdiir. 

U~iincii delil : Hz. Orner (r.a.) den rivayet edilen §U kavildir: Hz. 
Orner, hutbesinde §t:iyle derni§tir: Hz. Peygarnber devrinde mevcud alan 
iki eglenceyi ben yasakllyor ve ona kar§l cezai ta'kibata ba§llyorurn. 
Hz. Orner bu sozti, sahabeden bir toplulugun huzurunda soylerni§ ve 
hi~bir kimse ana kar§l ~1kmam1§tlr. Bu durumda rnesele §U §ekilde ol
malldlr : Ya sahabe-i giizin miit'a'nm haram oldugunu biliyorlard1, bu 
yiizden susmu§lardl veya miibah oldugunu biliyorlard1, sadece Hz. 
Omer'e ho§ goriinmek i~in susmu§lardl veya ne rniibah, ne de haram 
oldugunu bilmiyorlardl ve bu konuda bir karara sahip olmadiklan i~in 
susmu§lardl. As1l arzulanan birinci yoldur. ikinci §lk ise, hem Hz. 
Omer'in hem de ashab-1 giizin'in tekfirini gerektirir. Qiinkii Hz. Pey
gamberin miit'a'yi miibah kild1gm1 bilip de hakkmda bir hiikiirn varid 
olmadan onun yasaklanrm§ ve haram k1lmm1§ oldugunu soyleyen ki§i, 
kiifretmi§ olur. Yamlrnl§ bir kafir oldugunu bile bile, onu soyleyeni 
tasdik eden kimse de, aym §ekilde katir olur. Bu ise biitiin islam iim
metinin tekfirini gerektirir. Halbuki ((siz iimmetlerin en hay1rhs1 ol
dunuz.n ayeti bunun Zlddmadlr. U~iincii §lkka gelince; yani miit'a'nm 
rniibah veya yasak oldugunu bilmedikleri ic;in susmu§lard1r, denilecek 
olursa; nikah gibi olur. Halbuki o giinkii durumu bilmek, herkes ic;in 
vacibtir. DolaylSiyla umumu ilgilendiren boyle bir konunun, sakh kal
rnasl miimkiin degildir. Aksine nas1l herkes nikahm rniibah oldugunu 
ve bu miibah olu~un neshedilmedigini biliyor idiyse, aym §ekilde rniit'a 
konusunda da mevcud olan kanaatl bilmesi gerekir. Bu iki k1s1m batll 
olduguna gore, ortada kalan birinci §lktlr. Yani sahabe-i giizin Hz. 
Omer'i reddetmeyip susmu§lardir. <;iinkii miit'::..'mn islam'da neshedil
mi§ oldugunu biliyor idiler. 

Denilirse ki ; sizin soylediginiz soz Hz. Omer'den nakledilen §U 
rivayetle batlld1r: Hz. Orner, bir siireye kadar bir kadm1 nikahlarm§ 
olan (miit'a nikah1) birisi bana getirilecek olursa mutlaka onu recme
derdim, derni§tir. :?uphesiz ki, boyle birini recm etmek caiz degildir. Ne 
var ki sahabe-i giizin Hz. Omer'e kar§l c;1k1p bu durumu ac;lklamarm§
lardir. Bu da gosteriyor ki; onlar batll konusunda Hz. Omer'e kar§I <;Ik
maylp susmu§lardlr. 

Biz deriz ki; belki de bu hiikiim, tehdid, engelleme ve siyaset ic;in 
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Hz. Orner tarafmdan belirtil~tir. Bu gibi yonetimle ilgili kararlar 
toplumun menfaat1 gerektirdigi zaman, imam ic;in caizdir. Nitekim Hz. 
·peygamber; bizden zekat vermeyenin hem malmm zekatlm, hem de ay
nca bir bOliimiinii ben almm, buyurmu§tur. Halbuki zekat vermeyenin 
malmm bir boliimiinii almak caiz degildir. Sadece Hz. Peygamber a§Irl 
derecede zekat verilmesini onlemek ic;in boyle buyurmu§tur. Allah en 
iyisini bilir ya, burada da durum aymd1r. 

Miit'a'nm hanlm oldugunun iic;iincii delHi; imam Malik'in Ziihri 
kanallyla Abdullah'dan, onun da Hz. Ali'nin oglu Muhammed'in oglu 
Hasan'dan aktard1g1 rivayettir. Buna gore; Hasan babas1 Hz. Ali'den 
nakleder ki; RasUlullah (s.a.), kadmlarla miit'a yapmay1 ve ehli merke
bin etini yemeyl yasaklami§tlr. Rebi' ibn Sebure de babasmdan rivayet 
eder ki; o, ben sabahleyin Rasulullah'm yanma vardigtmda o, Riikiin 
ile Makam'm arasmda dikilmi§ duruyordu, belini makama dayami§ Ka' 
be'ye yonelmi§ti ve §oyle diyordu : Ey insanlar, dogrusu ben size §U ka
dmlardan faydalanmayi (miit'a'yi) emretmi§tim. Dikkat edin, Allah 
onu size kiyamet_giiniine kadar haram kilmi§tlr. Kimin yamnda bun
lardan birisi olursa, onu btraksm. Ve onlara verdiginiz §eylerden hie; 
birini almaym. Keza Hz. Peygamberden : Kadmlarla miit'a yapmak 
haramdir, dedigi rivayet edilmi§tir. Bu tic; haberi Vahidi el-Basit isimli 
eserinde rivayet eder. Ac;1ga t;Ikan §U ki; nikaha yararlanma (i.stimta') 
ad1 verilmez. <;iiknii yararlanma (istimta') zevk almad1r. Nikah ise 
boyle degildir. 

Miit'a'nm miibah oldugunu soyleyenler de, birkac; §ekilde delil ge
tirmi§lerdir : 

Birinci delil : Onlar bu ayete dayanmaktadirlar. Ancak bu ayetle 
miit'a'nm miibah olduguna delil, iki §ekilde olabilir. Birincisi; bu ayet, 
miit'a nikahml amirdir. <;iinkii ayet-i kerime'de <cmallanmzla isteme
niz size helal k1lmdu buyuruluyor. Malla isteyene siirekli olarak ka
dmdan yararlanmak olabilecegi gibi, muvakkat olarak yararlanma da 
olur. Her iki §Ik da ayetin ic;inde yer aldigma gore, ((Onlardan yararlan
dlglmzm kar§1llg1 olarak mallanmzdan istemeniz size helal k1lmd1." 
ayetinin hiikmii ic;erisine, her iki §lkkm da helal olmasi geregi girer. 
Bu ise, miit'a'nm helal olmasmi gerektirir. Bu ayetle delil getirmf,nin 
ikinci §ekli ise, §Oyle dememizdir: Bu ayet miit'a nikahmm a<;-tklanma
sma hasredilmi~tir. Bu, birkac; vecihle ac;Iklanabilir: Birincisi; rivayet 
edildigine gore Ubeyy ibn Ka'b bu ayeti §U §ekilde okurmu~ : ~\ w 

.:/' .J y>;-1 .:..,J1; _,;5L! ~~I~\~~ ) <10nlardan belirli bir sureye ka

dar faydaland1gmiza mukabil kararla§tlnlmi§ olan mehirlerini verin.'' 
ibn Abbas'm da kuaeti boyledir. islam iimmeti, bu k1raette onlara kar§I 
c;:Ikmami§lardir. BU sebeple bu kiraetin Slhhatl icma-1 iimmetle sabit Ol-
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mu§tur. Bunun kesinle§tirilmesi sizin Hz. Omer'in miit'a nikahm1 men~' 
ettigi Sirada; orada bulunan saha.benin kar§l ~Ikmayarak bu konuda 
icma' varid olmu§tur, soziiniiziin ayms1d1r. Burada da durum, aym 
&ekildedir. Bu kiTaetin s1hhati icma ile sabit olduguna gore, maksad 
ger~ekle§mi§ oluyor. 

ikinci vecih; ayette sozkonusu edilen, sadece mana istemektir. 
Sonra Hak Teala, yararlanmay1 miiteakib onlarm mehirlerinin veril
mesini emrediyor. Bu da mana istemek sonucu cinsel temasm caiz ol
dugunu gosteriyor. Mana istemek ise; ancak miit'a nikahmda miimkiin~ -diir. Mutlak nikahm helal olu§u; sadece veli, §ahidler ve nikah akdi ile 
has1l olur. Miicerred malla istemekle hastl olmaz. Bu da gosteriyor ki; 
bu ayet miit'a nikahma mahsustur. 

U~iincii vecih; bu ayette, miicerred yararlanma ile mehirlerin ve
rilmesi vacib kilmmi§tir. Yararlanma ise, faydalanma ve zevk almadan 
ibarettir. Nikahta, yararlanma· mukabili mehir vermek gerekmez. Me
hir, nikah mukabilidir. Gormez misiniz ki; miicerred ·nikah kar&Ihgm
da ni.ehrin yans1 icab eder. Buradan da a~1ga ~1k1yor ki; nikaha ya
rarlanma ad1 verilemez. Qiinkii biz, yararlanmanm zevk alma oldugu
nu ac;-Iklamt§tlk. Miicerred nikah ise boyle degildir. 

Dordiinciisii : 9ayet biz bu ayeti, nikah hiikmiine dair kabul ede
cek olursak, nikah hiikmiiniin bir surede tekrarlanmt§ olmas1 geregi
ni ortaya koyar. Qiinkii Allah Teala surenin ba§mda kadmalrdan cciki, 
ii~, dort olmak iizere ho§unuza gideni nikahlaym.ll buyurulmu§tur. Fa
kat biz bu ayeti, miit'a nikahmm hiikmiiniin a~IklanmaSI olarak kabul 
edecek olursak, yeni bir hiikiim olur ve ayetin bu nikaha hamli daha 
evla olur. Allah en iyisini bilendir. 

Mut:a nikahmm caiz olu§unun ikinci delili : islam ummeti miit'a 
nikahmm ba§lang1c;:ta islam'da caiz oldugu konusunda icma' etrni§ler
dir. Bu konuda ummet arasmda ihtilat yoktur. ihtilaf; bu hukmiin 
neshedili§ tarzmdad1r. Oyleyse deriz ki : Bu hiikmii nesheden bir hii
kiim var ise; bu neshedenin ya tevatiir yoluyla, yahut da ahad tari
kiyla bilinmesi icab eder. Tevatiir yoluyla biliniyorsa; Ali ibn Ebu Ta
lib, Abdullah ibn Abbas ve imran ibn Husayn Hz. Muhammed'in di
ninde tevatiir yoluyla sabit oldugu bilinen bir hususu inkar etmi§ ol
mahdirlar ki, bu onlarm kafir sayilmasmi gerektirir. Halbuki bu husus 
kesinlikle bat1ld1r. Eger nesih ahad tarik1yla sabit ise, bu da batildir. 
<;unkii miit'a'nm mubah olu§unun subutu, icma' ve tevatiirle bilindi
gine gore; siibut kesinkes ma'Ium demektir. Eger biz icma' ve tevatiir 
yoluyla sabit alan bir hiikmii, vahid bir haberin neshettigini soyleye
cek olursak, tahmine dayah bir hukmun kesin bir hiikmu kald1rm1§ ol
masi geregi ortaya \!Ikar ki, bu da batild1r. Yine miit'a nikahmm caiz 
oldugunu soyleyenler; hiikmiin neshedilmi§ oldugu kanaatmm ibtali 
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konusunda delil olmas1yla derler ki : Hz. Peygamberin; miit'a nikahmi 
ve ehli merkeblerin etini yemeyi Hayber sava§mda yasaklad1g1 riva
yetlerin ekseriyyetinde vard1r. Yine rivayetlerin ekseriyyeti; Hz. Pey
gamberin, Mekke'nin fethi gunuyle veda haccmda miit'a'yt mubah say
digmi gostermektedir. Bu iki gun de Hayber gununden sonrad1r. Bu da 
Hz. Peygamberin Hayber gunu mut'a'y1 yasaklad1gm1 rivayet eden go
rii§iin, fasid oldugunu gosterir. <;unku bir hukmu neshedenin, neshe
dilenden once gelmesi imkans1zd1r. tMiit'a'nm helal oldugunu bildiren 
emir de, neshedildigini bildiren emir de bir~ok kerre gelmi§tir, diyen
lerin sozu ise zay1ftiE,:! Ancak rivayetler arasmdaki tevatiiru ortadan 
kald1rmak isteyenlerin soylemi§ oldugu bu soz, muteber kimse tarafm
dan kabul edilmez. 

Miit'a'mn caiz olduguna dair ii~uncii delil : Hz. Orner (r.a.) in' min
berde scylemi§ oldugu, Rasulullah (s.a.) devrinde me§hur olan iki eg
lenceyi (miit'a) ben yasakllyorum. Bu; temettu' hacc1yla, mut'a nika
hidlr.J.Iz. Omer'in bu ifadesi, onun miit'a nikahmtn Rasulullah devrin
de mevcud oldugunun apac;1k belgesi~ Hz. 6mer'in o ikisini ben ya
sakllyorum, sozu ise, Rasulullah (s.a.) m neshetmemi§ olup, aksine bu 
hukmu Hz. Omer'in neshetmi§ oldugunu gosterir1 Bu durum sabit ol
duguna gore, biz deriz ki; bu soz, miit'a nikahmm RasUlullah devrinde 
helal olarak kabul edildiginin delilidir. Rasulullah (s.a.) mut'a nika
hmi neshetmemi§tir. Onu yalmzca Hz. Omer neshetmi§tir. Eger bu 
husus, sabit goriilurse; miit'a'mn neshedilmemi§ oldugu da sabit olur. 
<;unkii Rasulullah (s.a.) devrinde sabit olup onun neshetmedigi §eyin, 
Hz. 6mer'in neshetmesiyle mensuh say1lmas1 imkans1zd1r. i§te imran 
ibn Husayn'm dayand1g1 delil de budur. Nitekim o; Allah, miit'a ile il~ 

. .t gili bir ayet indirdi ve bir ba§ka ayet onu rieshetmedi. Rasulullah (s.a.) 
bize mut'a'y1 emretti de yasaklamad1. Sonra herkes kendi gorii§iine gore 
bir §ey soyledi; derken Hz. Omer'in bunu nehyettigini kastediyor. i§te 
mut'a nikahmm caiz oldugunu soyleyenlerin delillerinin toplami bun
dan ibarettir. ( ... ) 

Bu konuda dayamlmas1 gereken soz §Udur : Biz, mut'a'mn He. Pey
gamber devrinde mubah oldugunu inkar etmiyoruz. Soyledigimiz; sa
dece bunun neshedilmi§ oldugudur. Bu takdirde eger bu ayet, miit'a'
nm me§ru' oldugunu gosteriyorsa bu, bizim maksadlmizi ortadan kal
dirmaz. Bu cevab, aym §ekilde ibn Abbas'm k1raetine sanlanlara da 
verilmi§ bir cevabd1r. <;unku eger onlarm bu §ekilde okuduklan sabit 
ise bu, sadece miit'a'nm bir zamanlar me§ru' oldugunu gosterir ki, biz 
bu konuda zaten tarti§miyoruz. Sadece mevcud olan miit'a'nm, daha 
sonra neshedildigini soyluyoruz. Sizin soylediginiz sozler, bizim sozumti-
zu reddeder nitelikte degildir. · 

Nesheden hukmun, mutevatir veya ahad rivayet olmas1 gerektigi 
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sozlerine gelince; biz deriz ki; belki de ashab-1 giizinden bir kismi bunu 
duymu§, sonra unutmu§. Bilahere Hz. Orner, biiyiik bir kalabahgm hu
zurunda bu yasag1 koyunca, onlar bu rivayeti hatlrlami§lar, dogrulugu
nu kabul etmi§ler ve buyrugu benimsemi§lerdir. Hz. Omer'in miit'a'yi 
kendi nefsine yasaklad1gm1 soyleyenlere gelince, biz deriz ki; daha once 
de a91kladigimiz gibi, Hz. Omer'in maksad1 miit'a Hz. Muhammed'in 
§eriatmda miibahti, onu ben yasaklad1m demek ise bu, onun tekfirini 
gerektirir. Keza ona kar§I 91k1p sava§mayanlann da tekfirini gerekti
rir ki, bu kanaat; hem mii'minlerin emirinin, hem de ona kar§l 9Ik
mayan mti'minlerin tekflr edilmesi neticesini dogurur. Kald1 ki, biitiin 
bu gorii§ler batlld1r. ~u halde geriye soylenebilecek bir soz kahyor: Hz. 
Omer'in maksad1, Rasulullah (s.a.) zamarunda miit'a miibah idi, ben 
Hz. Peygamberin miit'a'y1 neshettigine dair bir belgeye dayanarak onu 
nehyediyorum, demi§ olmas1d1r. Bu takdirde bu ifade, bizim istedigimiz 
kanaat it;in bir delil olur. Allah en iyisini bilendir. (Fahreddin Razi, Me
fatih el-Gayb, x, 49 -54) 

- - -oOo---

25 - Sizden; hur, inannu~ kadmlarla evlenmeye gii<; 
yetiremeyen kimse, ellerinizdeki inamru~ cariyelerinizden 
als1n. Allah sizin imaniniZI daha iyi bilir. Birbirinizdensi
niz. Ayn1 soydans1n1z. Onlarla, zinadan ka<;mmalan, if
fetli ya~am1~ ve gizli dost tutmarru~ olmalan halinde, veli-
1erinin izniyle evlenin. Ve ma'nlf ~ekilde mehirlerini ve
rin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa; onlara, hiir ka
dmlara verilen cezanm yans1 verilir. Bu; i<;inizden, giina-

Tefsir, C, IV. F. 103 
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ha girme korkusu olanlarad1r. Sabretmeniz ise sizin i¢n 
daha hay1rhdlr. Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

Cariyelik Miiessesesi 

( ...... .. .... ...... .. .. .. ) 
ibn Vehb .. . Rabia'nm; «Sizden; hiir, inanrnl§ kadmlarla evlenme-

ye giic; yetiremeyen kimse ... » ayeti hakkmda §~yle dedigini nakleder: 
Ayetteki ( J ,.b.ll ) kelimesi arzu ve istek anlammad1r. Boyle ki§i, 
arzu edip meylettigi zaman cariye alsm. Bunu ibn Cerir ve ibn Ebu 
Hatim rlvayet etmi§lerdir. 

Allah Teala bu sozii daha da ac;arak ve tefsir ederek «Ellerinizdeki 
inanml§ cariyelerinizden alsm)) buyuruyor. M{i'minlerin ellerinde bu
lunan mii'min cariyelerle evlenin. Bunun ic;in Allah Teala «inanml§ 
cariyelerinizden)) buyurmu§tur. ibn Abbas ve ba§kalari mii'minlerin 
cariyelerinden nik~hlasm demi§ler. Siiddi ve Mukatil ibn Hayyan da 
aym §eyi soylemi§lerdir. 

Allah Teala devamla «Allah sizin imanm1z1 daha iyi bilir. Birbi
rinizdensiniz. Aym soydansmiZ.>> buyuruyor. 0, i§lerin gerc;eklerini ve 
gizliliklerini bilendir. Ey insanlar, . siz i§lerin sadece dl§ yuziinu bilebi
lirsiniz. Size gerekli olan da budur. «Velilerinin izniyle evlenin.» ayeti; 
cariyenin velisinin efendisi olduguna ve ancak onun izniyle evlenebi
lecegine, delalet eder. Aym §ekilde kolenin velisi de efendisidir. Efen
disinin izni olmadan kole de evlenemez, Nitekim bir hadis-i §erif'te : 
Efendisinin izni olmakslzm evlenen kole zanidir (zina etmi§tir), buyu
rulmu§tur. 

Cariyenin sahibi bir kadm ise, cariyeyi, kadmm kendisinin izniyle 
evlendigi ki§i evlendirir. Bunun dayanag1 §U hadis~i §erif'tir: Kadm 
kadm1 ve kadm kendisini evlendirmez (evlendirmesin), zina etmi§ ka
dm, ancak kendi kendisini evlendirmi§ oland1r. 

Allah Teala «Ma'ruf §ekilde onlann iicretlerini (mehirleri) verin)) 
buyuruyor. Onlara uygun §ekilde ve goniil ho§luguyla mehirlerini verin. 
Cariye olmalarmdan dolay1 onlan kiic;uk gorerek mehirlerini k1smaym. 

Allah Teala c(Zinadan kac;mmalan, iffetli ya§ami§ olmalan §ar
tlyla ... » buyuruyor. Onlardan, lffetli olanlar, zinadan kac;manlar ile 
evlenin. Ayette gec;en ( ub:.!l..JI ) kelimesi; kendileriyle fuh§U iste
yen kimselerden, ~ekinmeyerek zina eden kadmlar kastedilmektedir. 

Allah Teala'mn «Gizli dost tutmami§ olmalan halinde» kavlinden 
ibn Abbas; zina edenlerin kastedildigini soylemi§tir. Bunlar ac;1kc;a zina 
edenlerdir .. Kendilerin-:ien zina talebinde bulunan hie; kimseyi . bunlar 
geri c;evirmezler ... 
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.Ayetteki ( .,:,I...L>-')'1 ) kelimesini ibn Abbas; dostlar diye tefsir et-
mi§. Ebu Hiireyre, Miicahid, ~a'bi, Dahhak, Ata el-Horasani, Yahya 
ibn Ebu Kesir, Mukatil ibn Hayyan ve Suddi'den de aym ac;1klama ri
vayet edilmi§tir. Hasan el-Basri ise bu kelimeyle; arkada§'m kastedil
digini soylemi§tir. Dahhak da; bir dostu olan ve bunu ikrar eden, §ek
linde ac;Iklami§tlr. Boyle devam ettigi siirece onunla evlenmeyi Allah 
yasaklam1§tir. 

((Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara; hiir kadmlara veri-
len cezamn yarlSl verilir.» ayetindeki ( .:--1 ) kelimesinin okunu
§Unda ihtilaf edilmi§tir bir k1sm1 ( &->1 ) §eklinde elifi otUre okur
ken, bir klSml da ( ~\ ) §eklinde elifi ve sad'l ustUn olarak oku
maktadlrlar. Her iki k1raete gore de mana aymd1r. Ancak bu konuda 
iki gorii§ rivayet edilir : 

1 - Burada tdhsan» kelimesi ile miisluman olma~ kastedilmi§
tir. Bu gqrii§; Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Orner, Enes, Esved 
ibn Yezid, Ziirr ibn Hubey§, Said ibn Ciibeyr, Ata, Ibrahim en-Nehai, 
~a'bi ve Siiddi'den rivayet edilmi§tir. Aym gorii§u Ziihri, Orner ibn 
el-Hattab'dan riyayet eder. Ancak bu rivayet munkatl'd1r. Rebi'in ri
vayetinde ~a'bi'nin zikrettigi gorii§ de budur. 0 §oyle demi§tir : Biz, 
siinnet ve ilim ehlinin c;ogunun icma'ma delil olarak bu gorii§ii soy-
lemi§izdir. . 

Bu konuda merfu' bir hadis rivayet eden ibn Ebu Hatim §oyle 
demi§tir: Bize Ali ibn Hiiseyin, ibn el-Ciineyd'in ... Hz. Ali' den nak
lettigine gore; Rasulullah (s.a.) bu ayet hakkmda §Oyle buyurmu§: Ka
dmm <dhsan» 1; miisliiman ve iffetli olmas1d1r. Ravi §oyle devam eder: 
Burada evlendirilmesi kasdedilmektedir. Hz. Ali ise; onlan doviin (on
lara sopa cezas1 uygulaym), diye tefsir etmi§tir. ibn Ebu Hatim bu ha
disin munker oldugunu soylemi§tir. Ben de derim ki : isnadmda za
yifhk vard1r. ic;Ierinde ismi belirtilmeyen bir ravi bulunmaktadir ve bu 
hadis huccet olarak kabul edilemez. 

Kas1m ve Salim buradaki «ihsan» kelimesinden · maksadm, kadmm 
muslUman olmas1 ve iffetli davranmas1dlr, demi§lerdir. 

2 - Burada, «Ihsan» kelimesinden, evlendirme kastedilmi§tir. Bu, 
ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Tav\ls, Said ibn Ciibeyr, Hasan, Katade 
ve ba§kalarmm gorli§lidiir. Bu gorii§u, Ebu'l-Hakem ibn AbdUlhakem'in 
rivayetiyle Ebu Ali et-Taberi «el-izah» adh kitabmda; ~afii'den nak
letmi§tir. Leys ibn Ebu Siileym, Mucahid'in; cariyenin ihsam; onu hur 
bir erkegin nikahlamas1, kOlenin ihsam ise onu hiir bir kadmm nikahla
masidir, dedigini nakleder. Aym sozii ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan ri
vayet etmi§ olup, her ikisini de ibn Cerir; tefsirinde rivayet etmi§tir. 
Aym gorli§u; ~a'bi ve Nehai'den rivayetle ibn Ebu Hatim de zikreder. 
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iki k1raetin anlammm degi§ik oldugu da soylenmi§tir. Rivayetlerin 
birinden evlendirme, digerinden de miisliiman olma anla§1lmaktad1r .. 
imam Ebu Ca'fer ibn Cerir, tefsirinde ikinci gorii§ii tercih etmi.~tir. 
A~1k olan .§Udur ki; -en dogrusunu Allah bilir- burada ihsandan kas
tedilen e~lendirmedir. Zira ayetin akl§l buna delalet etmektedir. Allah 
Teala yukarda <<sizden; hiir, inanml§ kadmlarla evlenmeye gii~ yetire
meyen. kimse, ellerinizdeki inanml§ cariyelerinizden alsm.» buyurmU§· 
tur .. -Allah en iyisini bilir- Ayet-i kerime'nin akl§l biitiiniiyle mii'min 
cariyeler hakkmdadtr. Boylece ( v-1 ) k1smmdan onlarm evlenme
lerinin kastedilmi§ oldugu ortaya ~1kar. Nitekim ibn Abbas ve ona 
uyanlar bu §ekilde tefsir etmi§lerdir. 

Cumhur'un mezhebine gore; her iki kavilde de kapallllk ve mug
lakllk vard1r. ~oyle ki; onlar, cariye; ister miisliiman olsun, ister kafir, 
ister evli olsun, ister bakire, zina ettiginde elli sopa vurulur, demi§
lerdir. Halbuki ayetin mefhumu, cariyelerden evlenmemi§" olanlara had 
uygulanmamasm1 gerektirmektedir. Buna cevablan degi§ik olmu§tur. 

Birinci cevab; cum.hur §oyle diyor: ~iiphe yok ki dille soylenen 
Iaf1z, dii§iiniilen mefhumdan oncedir. Cariyelere haddin uygulanma
sma dair gene! manada hadisler varid olmu§tUr. Biz, bunlan ayetin 
mefhumundan once kabul ettik. ~u hadislerden birisini Miislim Sa
hih'inde Hz. Ali'den rivayet etmi§tir. ~oyle ki: Hz. Ali bir hutbesinde 
§oyle buyurur: Ey insanlar, cariyelerinizden evlenen ve evlenmiyen
lere had uygulaym. Rasulullah (s.a.) m bir c&,.riyesi zina etmi§ ve Allah 
Rasulii; bana onu dovmemi emretmi§ti. 0 heniiz lohusa idi. Doversem 
onu oldiirecegimden korktum. Ve bunu Allah Rasulii'ne soyledim. ~oy
le buyurdular : iyi · yaptm, yeti§inceye kadar onu b1rak. (ve haddi uy
gulama.) 

Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel'in; babasmm di§mda birinden 
rivayet ettigi hadiste ise laf1z §6yledir: Lohusallktan temizlenince onun 
haddi elliuir. 

Ebu Hiireyre'den rivayete gore; o, Rasulullah (s.a.) m §oyle bu
yurdugunu i§ittim demi§iir: Sizden birinin cariyesi zina -eder de bu 
ortaya ~1karsa, ona haddi uygulasm (dovsiin) ve onu su~lamasm. ikinci 
kerre zina ederse yine had olarak dovsiin ve onu azarlamasm. UGiincii 
kerre zina eder ve zinas1 ortaya Gikarsa, bu cariyeyi k1ldan bir ip mu
kabili bile olsa satsm. Miislim'in lafz1 ise §oyledir : U~ kerre zina ederse 
dordiinciisiinde satsm. 

Malik, Yahya ibn Said kanallyla ... Abdullah ibn Ebu Rabia'nm 
§oyle dedigini rivayet eder : Orner ibn el-Hattab Kurey§'ten baz1 gen~
lerle bana emretti de, emirlik cariyelerinden olan cariyeleri zina had
dinden dolayt elli§er elli§er dovdiik. (Elli§er sopa vurduk.) 
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ikinci cevab; baztlan da evlenmemi~ cariyeye had uygulanmaya
cagml, ancak te'dib i~in dovulecegini soylemi~lerdir. Bu gorii§, Abdul
lah ibn Abbas'tan rivayet edilmi§tir. Tavlls, Said ibn Cubeyr, Ebu Ubeyd 
Kas1m ibn Sellam ve kendisinden gelen rivayetlerden birinde, Davud 
ibn Ali ez-Zahiri de bu gorii§tedirler. Bunlarm dayanaklan ayetin mef
humudur. Bu, §art.m mefhumlan kabilinden olup, onlardan ~oguna 
gore; huccettir, onlara gore; umum ifade eden, delilden oncedir. Bu
hari ve Miislim'de Ebu Hureyre ve Zeyd ibn Halid'den rivayet edilen 
bir hadis-i §erif'e gore Ra.sulullah (s.a.) a; zina eden, evlenmemi§ bir 
cariyenin durumunu sordular. Efendimiz: Zina ederse ona hadd uygu
laymtz, sonra yine zina ederse onu tlovunuz, sonra da bir ip kar§11lg1 
·bile olsa onu satlmz, buyurdular. ibn f?ihab : U~ten sonra m1 yoksa 
dortten sonra m1 bilmiyorum, demi§tir. Bu hadiste, evlenmemi§ kadm
lara, evlenmi§ olanlarm cezasmm yans1 ta'yin edildigi gibi bir miktar 
konulmaml§tlr. 0 halde bu konuda ayet ile hadisi birlikte mutalaa et~ 

I . 

mek gerekir, demi§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 
Said ibn Mansur'un ... ibn A"'Jbas'tan rivayet ettigf ~u hadis~i ~erif 

oncekinden daha a\!tktlr. Bu hadiste Rasulullah (s.a.) : Evleninceye , 
kadar cariye uzerine hadd yoktur. Bir koca ile korununca (evlenince) 
evli kadmlara uygulanan cezamn yans1 ona uygulamr, buyurmu~tur. 
Bu hadisi merfu' olarak Sufyan'dan rivayet eden ibn Huzeyme, bu ba
disin Hz. Peygambere ref'edilmesinin hata oldugunu ve bunu ancak ibn 
Abbas'm sozu 'olabilecegini soylemi~tir. Hadisi Abdullah ibn i:mran'
dan · rivayet eden Beyhaki de, ibn Huzeyme'nin soylediklerini tekrarlar. 

f?oyle de demi§lerdir : Ali ve Omer'in hadisleri se~kinlerin hukum-· 
leridir. Ebu Hureyr~ hadisine de ~u cevablar verilebilir: 

a - Bu hukumle hadisin aras1m cem'etmek uzere bu hadis, evli 
cariyeye hamledilmi§tir. 

b - u~uncu cevabdaki delile dayanarak, hadisteki «hadd'> keli
mesi bazl raviler tarafmdan katllml§tlr, denilebilir. 

c - Diger hadis; iki sahabeden rivayt}t edilmi§ bu ise, sadece · 
Ebu Hureyre'den rivayet edilmi§tir. iki k-i§iden rivayet edileni bir ki§i
den rivayet edilendert one ge~irilmesi daha uygundur. Hadisi; Muslim'in . 
§artlanna uygun bir isnadla Nesei, Abbad ibn Temim'den, o da amca
smdan -ki o Bedir'de' bulunmu~tu- rivayet etmi§lerdir. Bu hadiste, 
Allah Rasulii §oyle buyurmu§lardir : Cariye; zina ederse onu dovun, 
sonra zina ettiginde yine dovun, sonra zina ederse yine dovun, sonra 
tekrar zina ederse, bir ip kar§Illgt bile olsa onu satm. 

d ~ Baz1 ravilerin «Celd» kelimesi yerine hadiste <<Hadd>> kelime
sini zikretmi§ olmalan ihtimali uzak degildir. Zira ravi «Celd!lin. bir 
«Hadd» olduguna inanmt§; ya da hadd kelimesini ta'dib yerine kullan
mt§ olabilir. Nitekim zina eden hastamn yuz salkimll bir hurma salk1m1 
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(dah) ile doviilmesine ve kadmm izin vermesi halinde kansmm cari
yesi ile zinada bulunamn yiiz, sopa ile doviilmesine de «Hadd» denilmi§
tir. imam Ahmed ve seleften ba§kalarmm gorii§iine gore bu, bir ta'zir 
ve te'dibdir. Gerc;ek «Hadd» ise; bakirenin yiiz sopa ile doviilmesi, dul 
(ya da evli) veya livata yapanm ta§lanarak Oldiiriilmesidir. En dogru
sunu. Allah bilir. 

)bn Cerir tefsirinde ibn el-M~senna kanallyla ... Said ibn Ciibeyr'in; 
zina eden cariye, evlenmedigi siirece doviilmez, dedigini nakleder. 

Bu hadisin isnad1 sahihtir. Ama garib bir mezhebtir. ~ayet bumin
la; hadd olarak degil de, as1l itibariyle doviilmez, demek istiyorsa sanki 
kendisine hadis ula§mami§ da, ayetin mefhumunu almi§ gibidir. ~a
yet; hadd olarak doviilmez, demek istiyorsa bu da cariyenin te'dib ic;in 
doviilmemesini gerektirmez. Bu, ibn Abbas ve ona uyanlarm bu konu
daki gorii§leri gibidir. En iyisini Allah bilir. 

' Uc;uncu cevab; bu ayet-i kerime; evli cariyeye, hiir kadmlara uy
. gulanan cezanm yansmm uygulanacagma delaJ.et eder. Evlenmeden 
onceki haline gelince kitab ve siinnetin umumu onun da yiiz .sopa ile 
cezalandmlacagmi §amildir. Nitekim Allah Teala, bir ayet-i kerime'de : 
<cZina eden kadm ve zina eden erkegin her birine yiizer degnek vurun.» 
(Nur, 2) buyurmu§tur. Yine Ubade ibn Samit hadisinde Rasulullah 
(s.a.) §oyle demi§tir : Senden alm, Benden alm. Allah onlara bir yol 
koydu. Bakire bakire ile zina ettiginde yiiz degnek ve bir sene siirgiin, 
dul (evli) zina ettiginde yiiz degnek ve ta§la recm edilmesi. Hadis; Miis
lim'in Sahih'inde bulunmaktadir; Bu konuda ba§ka hadisler de vard1r. 

Davud ibn Ali ez-Zahiri'den rivayet edilen me§hur gorii§ budur. 
Ve son derece zay1ftlr. Zira Allah Teala, evli cariyelerin hiir kadmlara 
uygulanan cezamn yans1yla - ki elli sopad1r- cezalandmlmasm1 em
retmi§Se, nasll olur da evlenmeden onceki cezaSl evlendikten sonrakin
den daha §iddetli olur? f:?eriatm bu konudaki kurah onun soyled]ginin 
tersinedir. ~eriat1 getiren Hz. Peygambere; ashab1 zina eden evlenme
mi§ cariyenin durumunu sorduklarmda, o : Onu doviiniiz, buyurmu§ 
ve yiiz say1s1m zikretmemi§tir. f:?ayet hiikiim, yiiz sopa olayd1 -ki Da
vud oyle soylemektedir- bunu, ashabma ac;IklamaSI gerekirdi. Zira on
lar, bu konuyu efendimize cariyeler hakkmda evlendikten sonra yiiz 
sopa hiikmii ac;Iklanmami§ oldugu ic;in sormu§lardL Degilse ayet inme
mi§ olsayd1, evlenmi§ ile evlenmemi§ arasmda fark olmayacagma gO:re 
onlarm «Evlenmemi§» demelerinin ne faydas1 olabilirdi? Fakat onlal 
hiikiimlerden birini bildikleri ic;in, diger halin hiikmiinii sormu~lar vE 
Allah Rasulii de bunu kendilerine ac;Iklami§tlr. Nitekim Buhari ve Miis-

. lim'de zikredilen bir hadiste, ashab, efendimize; kendisi iizerine yapila
cak salat ve selam1 sormu§lar, efendimiz de; bunu onlara zikrettikten 
sonra : · Bildiginiz selam, buyurmu§tu. Hadisin bir ba§ka rivayetinin 
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Iafz1 §oyledir : Allah Teala : «Ey iman etmi§ olanlar, siz de onu ovun 
ve onun ir;in selame.t dileyin,» (Ahzab, 56) ayetini indirince, ashab : 
Senin uzerine olan bu selam1 biz biliyoruz . . Senin uzerine salat nasll
dlr? diye sormu§lardl. .. i§te evlenmemi§ cariye hakkmdaki soru da 
ooyledir. 

DOrduncii cevab; ayetin mefhumundan almmadu~ ve Ebu Sevr'ln 
cevab1d1r. Bunun mezhebi ise Davud'un sozune gore, r;e§itli yonlerden 
r;ok daha garibdir. ~oyle ki: 0; cariye evlendiginde ona; evli hur ka
dmlara uygulanan cezanm -ki ta§lanarak oldurUlmesidir- yarlSl uy
gulamr. Recm cezas1 ikiye bolunmez. 0 halde e~li cariye zina ettiginde, 
onun da ta§lanarak oldurUlmesi gerekir. Evlenmeden once ise elli sopa 
vurulmas1 gereklidir, demi§tir. 0, ayeti anlamada hata etmi§ ve hukum
de Cumhfu'a muhalefet etmi§tir. Hatta Ebu Abdullah e§-~afii•nin soy
ledigine gore; zina eden cariyenin (ya da kOlenin) ta§lanmiyacagl ko
nusunda mlislumanlar ihtilat etmemi§lerdir. Bu ooyledir. Zira ayetin 
delaletine gore; onlarm cezas1, evli hur kadmlarm cezasmm yans1d1r. 
Ayetteki ( .:.,L:...a:>..JI )kelimesinm ba§mdaki eliflam, ahd ir;indir ve 
bunlar da ayetin ba§mda zikredilen evli kadmlardir. «Sizden inanmi§ 
kadmlarla evlenmeye gur; yetiremeyen kimse; ellerinizdeki inanmi§ ca
riyelerinizden alsm.» ayetinde sadece hur olan kadmlar kasdedilmi§tir. 
«Hur kadmlara verilen cezanm yans1 verilir.>' ayeti de delalet ediyor 
ki; burada, kasdedilen ceza ikiye bolunebilen cezad1r. Ve o da recm 
degil, sopad1r. Allah en dogrusunu bilir. 

Ebu Sevr'in mezhebini reddetme sadedinde olmak uzere, imam Ah
med rivayet ediyor : Hasan ibn Sa'd babasmdan rivayetle §oyle anlatlr : 
Safiyye, H1ms'dan bir adamla zina etmi§ ve ondan bir . r;ocugu olmu§, 
zina eden adam r;ocugunu istemi§ti. ikisi birden Hz. Osman'a giderek, 
dava ar;tllar. o da bu ikisini Hz. Ali'ye gonderdi. Hz. Ali: Bu ikisi hak
kmda Hz. Peygamberin hukmu ile hukmedecegim diyerek, r;ocuk ya
taga aittir, zina edene de hicr vard1r, dedi ve ikisine elli§er degnek 
vurdu. 

Cariyelere hadd uygulamasmda, evli bile. olsalar hur kaduilarm 
cezasmm yans1 uyguiam:r. Onlara kesinlikle ne evlenmeden once, ne
de evlendikten sonra recm uygulanmaz. Sunnete gore; onlara verilecek 
ceza her iki halde de sopad1r, denilmi§tir. «ifsah» adh eserin sahibi, 
ibn AbdUlhl:!.kem; bunu ~afii'den nakletmektedir. Aym gorii§U Beyhaki 
de es-Sunen ve'l-Asar isimli eserinde zikrederek; bu goru§, ayetitl laf
zma ·gore uzaktlr. Cezamn cariyelerde yanya indirilmesini biz ayetten 
anllyoruz. Ayetten onlarm di§mda kalanlann cezasmm yanya indiril
mesi nas1I anla§IlabiUr? der ve §oyle devam eder : Burada kasdedilen; 
evlilik halinde cezay1 ancak imam'm uygulayabilecegidir. Bu durum
da efendisinin ona ceza uygulamas1, caiz degildir. -imam Ahmed'in 



1640 iBN KESiR (Ciiz: 5; Slire: 4 

mezhebindeki gorii§lerden birisi boyledir- evlenmeden once ise, ceza 
uygulamas1 efendiye aittir. Her iki durumda da ceza, hiir kadmm ce~ 
zasmm yansldlr. 

Bu gorii§ te uzakt1r. Zira ayetin lafzmda buna delalet eden bir §ey 
yoktur. Boyle olmasayd1, imam'm yanya indirme hiikmiine bakllmaz 
ve haddin yiize tamamlanmasmda, ya da· recm edilmelerinde ayetin 
umumi hiikmiine girmeleri gerekirdi. Nitekim bu konuda delil sabit 
olmu§ ve daha once Hz. Ali'den rivayetle gordiigiimiiz gibi 0: ((Ey in
sanlar, evlenmi§ ve evlenmemi§ kOlelerinize haddi uygulaymiZ» demi§
tir. Daha once ge~en hadislerin umumi olan hiikiimlerinde ·evlenmi§ ve 
diger cariyelerin durumlan a~Iklanmami§tlr. Nitekim Cumht1~·un delil 
olarak aldig1 Ebu Hiireyre hadisinde §Oyle buyurulmaktadir : Sizden 
birinin cariyesi zina eder de, zin~s1 ortaya ~1karsa onu hadd olarak 
dovsiin ve onu azarlamasm. 

Ayeti ozetlememiz gerekirse; cariye zina ettigjnde : 
1 - Evlenmeden once ve sonra elli degnek vurulur. Peki siirgiin 

edilir mi? Bu konuda da ii~ gorii§ vard1r. a- Siirgiin edilir, b -- Mut
lak olarak · siirgiin edilmez, c - Hiir kadm bir sene siirgiin edildigine 
gore, bu da onun yans1 kadar sii~giin edilir. 

Bu ihtilat imam ~afii'nin mezhebindedir. Ebu Hanife'nin mezhe
bine gore ise; ·surgiin, haddin miitemmimi bir ceza degildir ve imam'm 
gorii§iine birakilmi§tlr: Gerek erkekler ve gerekse kadmlar hakkmda 
imam isterse bu cezay1 da verir, isterse terkeder. imam Malik'e gore 
ise, siivgiin kadmlara degil, sadece erkeklere uygulamr. , Zira siirgiin, 
kadmlarm korunmalarma engeldir. Ne kadmlarm, ne de erkeklerin 
siirgiiniine dair bir §ey varid olmami§tlr. (Haber varid olmami§tlr) 

. Ubade ve Ebu Hiireyre hadislerinde Rasulullah (s.a.) m, evlenmeden 
zina eden ki§i hakkmda bir sene siirgiin ve haddin uygulanmasina 
_-hadisi Buhari rivayet etmi§tir- hiikmetmesi; manaya mahsustur 
ki, o da siirgiinden maksad korumadir. Bu gaye ise kadmlarm siirgii
niinde' ger~ekle§emez. En dogrusunu Allah bilir. 

2 - Cariye; zina ettiginde, evlendikten sonra elli degnek vurulur. 
Te'dib i~in belli bir say1 olmaks1zm doviiliir. Daha once ibn Ce:dr'in 
Said i~n Ciibeyr'den naklen rivayet ettigini gorrnii§tiik ki, buna gore; · 
cariye evlenmeden once dovillmez. ~ayet siirgiin edilmek istenirse bu 
te'vil neticesi ortaya ~1km1§ bir gorii§ olur, degilse bu da ikinci gorii§ 
gibidir. 

Diger bir gorii§e gore; cariye evlenmeden once yiiz, evlendikten son
ra elli degnekle cezalandmllr. Nitekim Davud'dan gelen rivayetlerin 
me§hur olam budur. Bu konudaki sozlerin en zay1f1; cariyenin evlen
meden once elli degnekle cezalandmlmas1, evlendikten sonra ise ta§la-
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narak oldiiriilmesidir, Bu gorii§ Ebu Sevr'e aittir. Ve bu, daha zay1ftlr, 
dogruyu ancak Allah bilir. 

Allah Teala: <iBu; i~inizden giinaha girme korkusu olanlarad1r.n 
buyuruyor. Yukarda ge~en §artlarla cariye nikahlamak; ancak zinaya 
dii§mekten korkan, cinsel temas konusunda kendisine sab1r zor gelen, 
bu sebeple biisbiitiin giinaha girenlere mubahtlr. i§te bu durumda ca
riye ile evlenebilir. Cariye ile evliligi terk edip kendini zinadan ahkoy
maya ~all§Sa elbetteki bu, kendisi i~in daha hay1rlld1r. Zira cariye ile 
evlendiginde, bu evlilikten dogacak \!Ocuklar cariyenin efendisinin ko
leleri olacaktlr. Ancak imam §afii'nin eski gorii§iine gore; cariye ile 
evlenen arap ise, cariyenin ondan olacak ~ocuklan kole olmaz. i§te 
bunlara i§aretle Allah Teala: <(Sabretmeniz ise sizin i~in daha hay1rh~ 
d1r. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.» buyuruyor. 

Cumhur-1 Ulema; cariyeleri nikahlamanm caiz olduguna bu ayeti 
delil getirirler. §u kadar var ki; onlar1 nikahlamakla dogacak ~ocuk
larm koleligi ve hiir kadmlarm terk edilerek cariyelere yonelinmesi 
horlanma oldugundan dolayl, cariyelerle evlenebilmek ic;in hiir kadm
lan nikahlamaya gii~ yetirememe ve giinaha dii§me korkusu §artlan
mn bulunmas1 gereklidir. Bu iki konuda (bu iki §artl aramada) Ebu Ita
nife ve arkada§lan Cumhur'a muhalefetle, derler ki : Hiir kadmla evli 
olmayan ki§i, hiir bir kadmla evlenmeye giicii yetsin ya da yetmesin, 
giinaha girmekten korksun ya da korkmasm; mii'min veya ehl-i kitab
tan bir cariyeyi nikahlayabilir. Bu gorii§e varmalannda dayanaklan; 
Maide suresinin ayetidir. Bu ayette iffetli kadmlar kasdedilmektedir. 
Ve hem hur hem de cariyeleri kapsamaktad1r. Bu ayet ise umiunidir. 
Cumhur'un kavline gore delaleti de a\!Iktlr. En dogrusunu Allah bilir. 

----------- i Z A H I -~..:.__ __ 

Cariye Sistemine Ni~in 1zin Verilmi§tir? · 

islam dini daima insanlara mizac; ve gu~lerini hesaplayarak mua
mele etmi§tir. Gerc;ekleri ve - ihtiya~lan gozden uzak tutma:rtJ.I§tlr. On
Ian cahiliyyet hayatmm batakhklanndan alarak islami hayatm yiice
liklerine c;1kanrken, tamamen ger~ek~i davranmi§ ve biitiin ihtiyaglan 
dikkate almi§tlr. Cahiliyyet hayatmm bir realite oldugu ise inkar edi
lemez. islam bu hayata itibar etmemi§ ve iskat etmi§tir. Zira islam, 
insanhgi cahiliyyetin liizumsuz ve zararh geleneklerinden · kurtarmak 
ic;in gelmi§tir. islam ger~ek~idir. Fakat gerc;ekc;iligini insan mizacma 
ve ozune gore ayarlaml§tlr. insamn da bu gerc;ekten hareket ederek 
geli§mesi miimkiindur. insanlarm cahiliyyet batakhklarmda t6kezle-
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yerek yiiriimii§ olmas4 nas1l bir ger~ekse, yaratlll§mda mevcud olan 
kudretle bu batakhktan aynllp yiikselmesi ve yiice~si de oyle bir 
gerc;ektir. insanlarm oziinii bilen Allah, onlanh gerc;eklerini ve ihti
yac;lanm da c;ok iyi bilir. <;iinkii insam o yaratmi§tlr. G~nliinden ge
c;enleri de o bilir. «Yaratan bilmez olur mu? 0, Latif'tir, Haberdardir.>> 
ilk miisliiman toplulugun arasmda harp kalmtllar1 olan koleler bulun
maktay(IL Bunlar hakkmda da gerekli tedbirler almacak ve meselele
rine c;are bulunacaktl. Bu c;areler; ya kar§Ihksiz hiirriyeti bagi§lanmak 
suretiyle, yahut miisliiman esirle.rln serbest birakilmasi kar§Ihgmda ve
ya fidye kar§Ihgi olarak dii§iiniilmii§tii. Esasen bu husus, miisliiman
larla sava§tlkl~n dii§manlar arasmdaki §artlarm icabma gore diizen
lenmi§tir. 

Cariyenin ~fendisiyle miinasebet kurabilmesine cevaz vermek te, 
islam'm uygun buldugu c;areler arasmdad1r. Yukarda da temas ettigi
miz gibi bu ~are onlann yaratlh§mdan gelen ihtiyaca cevab vermek 
gayesini giitmektedir. Bunlardan islam'1 kabul edenler evlenerek, et
meyenler de bir hay1zla gebe olmadiklari. anla§Ildiktan sonra kendi
lerini satm alan efendileriyle miinasebette bulunabilirlerdi. Evlenin
ceye kadar efendilerinden ba§kasma miibah olmazlardi. Aynca iicret 
kar§Ihgi olarak ne kendi hesablanna, ne de efendilerinin hesabma na
muslanm satarak, cemiyette fuh§u yaymalarma cevaz verilmemi§ti. 

i§te a§agidaki ayet bunlarm nikahlanmalanm ve bu nikahm ge
rektirdigi §artlan ihtiva etmektedir : 

<<Sizden hiir mii'min kadmlarla evlenmeye gii~ yetiremeyen kimse, 
ellerinizdeki mii'min cariyelerinizden alsm. :. » 

islam, erkegin giicii yettigi takdirde hiir kadmla evlenmesini ter
cih etmektedir. Bunun sebepleri vard1r : Hiir olmas1 dolayiSiyla namu
sunu ve kocasmm §erefini nas1l. koruyacagm1 daha iyi ogrenmi§tir. Bu 
bak1mdan ayetin bu boliimiinde bunlar ( ul.:..-~ .. n ) diye vasfedil
mi§lerdir. ( ul: .. ..a.~ •• n ) burada, evli kadmlar demek olmay1p hiir .. 
kadmlar mana:smadtr. Hiirriyyetle donatilmi§ olduklanndan bu ad1 al-
mi§lardir. Hiirriyetin vicdanlarda yerle§tirecegi §eref duygusu ve ha
yatta saglayacag1 emniyet hisleri unutulmamahd1r. Hiir kadm, bir aile 
veya yuva sahibi olup bu yuvay1 te§kil eden kimselerle iktifa ve iftihar 
edebilir. Namusunun lekelenmesinden ~ekinir, vakarli ve §erefli oldu
gundan otiirii fuhU§tan ve a§aglltktan ka~amr. Halbuki bu soyledik
lerimizi hiir olmayan kadmlarda aramak gii~tiir. i§te bunun ic;in on
Jar ( u~l ) sm1fma girememi§le.rdir. Evlenseler de giremezler. 
<;iinkii ic;inde koleligin kalmtllan olan duygular ta§tyacaktir. Bu iti-· 
barla hiir kadma nasib olan iffet ve vakar duygulan bunlarda bulu
>utmayacagi gibi, kirletmekten korkacaklarl _ aile §erefleri de so.z., ko~ 
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_nusu degildir. Biitiin bunlarm yaniSira hiir olmayan kadmm, hiir ko
casmdan meydana getirecegi c;:ocuga da, cemiyette hiir ana, babadan 
dogma c;:ocuklara nisbetle daha a§agi bir nazarla bakilabilir. 0 halde bu 
c;:ocuklara nas1l olursa olsun, kolelikten bir oziir ve eksiklik intikal et
mi§ olur. Bu ayet, bu dii§iinc~leri uygulayan cemiyete hitab etmek- · 
tedir. 

Anlatmaya c;:ah§tlgimiz sebeplerden dolayi islam, mi.i.Sliiman erkek
lere hiir kadmlarla evlenmeyi emretmi§tir. Tabii bu evlilikde imkanlar 
.goz oniinde bulundurulmu§, hiir kadmla evlenme imkampdan mahrum 
miisliimanlara digerleri ile evlenme huslisunda izin verilmi§tir. Miis
liimanlar imkanlanm geli§tirmek iimidi ile beklemekten c;:ekinirlerse 
hiir olmayan kadmlarla evlenmelerine islam engel olmami§, aksine hu
zur ve rahatlanm dii§iinerek, ba§kalannm sahip oldugu miisliiman ca- . 
. riyelerle evlenmelerine izin vermi§tir. 

islam, hiir olan erkeklerle hiir olmayan kadmlar arasmda tercih 
ettigi evlenme §artmi ta'yin etmi§tir.Ta'yin edilen bu §artlar daha on
ce, hiir kadmlar ic;:in ta'yin edilen §artlarm ayniSidir : 

a - Bu kadmlarm mii'min olmalan gerekir: 
«Sizden hiir, mii'min kadmlarla evlenmeye giic;: yetiremeyen kimse, 

ellerinizdeki mii'min cariyelerinizden alsm ... » 
b - Onlara farz olan iicret (mehir) lerinin Odenmesi. Bu mehir on

larm kendi haklandir, efendilerinin degil : 
«Mehirlerini verin ... » 

c - Bedellerinin mehir olarak Odenmesi : Miinasebet yoniinden 
faydalanmak ise, nikahla olur. Dost edinme ve fuhu§ yoJuyla degil. 
Dost edinme manasma, gelen ( ;.:..)L:;,.J\ ) kelimesi bir ki§i ile kadmm 
nikahs1z miinasebet kurmas1 §eklinde kullamlmi§tir. Zina diye tercii
ni.e ettigimiz. ( L:\.4.... ) kelimesi, kadmm bir c;:ok ki§ilerle miinasebet 
kurmas1 manasmda kullamlmi§br. Bunun ikisi de me§ru' . degildir : 

«Onlarla zinadan kac;:mmalan, iffetli olmalan ve gizif dost tutma
mi§ olmalan halinde, velilerinin izniyle, evlenin.» 

Hz.· Ai§e'den mervi hadisi §erifte anlabldigi iizere; hiir kadmlar 
arasmda bu c;:e§it . temiz cinsi miinasebetler bulundugunu o zamamn 
cemiyeti bilindigi gibi, hiir olmayanlarm arasmda da, fuh§un pek c;:ok 
c;:e§idinin varllgmi bilmekteydi. 0 devrin ileri gelenlerinden cariye sa
hibi olanlar, cariyelerini kendi hesablarma kazanc;: te'min etmek ic;:in 
igrenc;: fuhu§ yollarma sevkederlerdi. Medine de kavminin ulusu olan 
ba§ miinafik Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'iin dart tane cariyesi ona 
bu yoldan kazanc; te'min etmekte idiler. Bu ise, cahiliyyet batakhkla
nnm kalmtllanyd1. islam; araplan bu batakl1ktan c;:ekip c;:1karmak ve 
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ylkayip temizlemek i~in gelmi§tir. EsA..sen yalruz araplan degil bu du~ 
ruma dli§en butun insanhg1 kurtarmak i~in gelmi§tir. 

GorUidugu gibi islam; hiir erkeklerle cariyeler arasmda, miinase
bet te'mini ic;in bir yol tarum1§t1r; o da nikah yoludur. Bilindigi uzere 
bu yolda aile kurma ve yuva yapabilmek ic;in kadm, yalmz erkege ait
tir. Bu aidiyet hayvani §ehveti k1s1tlar. Maim erkekler elinde bulun
ma.SI, farz olan mehri Odemesi ic;indir. Yoksa dost edinme ve fuhu§ ug
runa kullanmak ic;in degildir. 

islam bu munA..sebetleri duzenlerken, cahiliyyetin batakhgma du
§en koleler alemini de tanzim etmeye c;ah§ml§tlr. Fakat aym ba~akll
ga insanlann butiinuyle bugiin de dli§tligu gorUlmektedir. Qiinku her 
yerde islam'm ~egil, cahiliyyetin bayragl y\ikseliyor. 

Bu bahsi bitirmezden once hur olsun, kOle olsun, islam cemiye
tindeki insanhk miinA..sebetlerinin oziiyle ilgili Kur'an-1 Kerim'in ifa
desindeki nezaket uzerinde durmak isteriz. 

islam; Kur'an'da cariyeleri anlat1rken izzet-r nefis kmc1 cariye 
kelimesini kullanmayip, kizlanmz manasma gelen ( ~l;.i . ) kelime
sini kullanmi§tlr. 

«Sizden hur mu'min kadmlarla evlenmeye giic; yetiremeyen kim.: 
se, ellerinizdeki mu'mm (cariye) k1zlanmzdan alsm .. . » 

islam hur olanlarla hur olmayanlar arasmda insanlarm ashm goz 
oniinde bulundurmu§ ve ayinm ·gozetmerrii§tir. Halbuki islam'm gel-' 
digi zamanlarda, durum bunun tersineydi. Ancak Islam'dir ki, insan
larm aym temele dayand1g1 noktasmdan hareket etmi§, insani ve is
lami meziyyetleri bu hareketin mihveri kabul etmi§tir. 

islam yine cariyelere efendilerinin mali ta~birini kullanmami§, daha 
c;ok aile manasmda kullamlan ( JAI ) kelimesiyle maksad1 ifade et
mi§tir. 

Aynca k1zcag1zm mehrini efendisirie degil, kendisine mal etmi§
tir. Bu yuzden cariyenin her kazanc1 efendisine aittir, kaidesinden me
hir konusu istisna edjlmi§tir. Zira . mehir, esasen kazanc; olmay1p bir er-
kege baglam§m kar§Ihgi olan haktlr. . 

islam, bunlann namuslanm para kar§Ihgi satmalarma nza goster
memi§ olup, evlenerek korunmakla taltif etmi§tir. Bu korunma, Kur'an-
da; ihsan diye ifade edilmektedir : · ' 

Zamamn icablar1 yuziinden kendilerini bu duruma dli§iirm\i§ olan 
kizcagiZlara, islam bOyle giizel muamele ve ta'birlerle, onlarm insanhk 
haysiyetlerini ok§ami§ ve zedelememi§tir. Cahiliyyet devrinde kolelere 
yapilan muameleler gozoniinde bulundurulursa, islam'm onlan insanhk 
haysiyyetine -kiSmen de olsa- kavu§turmasi buyuk hamle say1hr. Zira, 
kole ve cariyeler o · zamanlar efendilerinin sahip oldugu her hangi bir 

l 
1 
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ha:kka sahib olmak §oyle dursun, insanhga uye bile sayllmazlard1. Ko
lelere tanman bu hakta islam'm insanhk haysiyyetine ne buyuk k1ymet 
verdigi goriilmektedir. · 

Fethedilen Ulkelerde, islam'dan onceki cahiliyyet ordulanmn, ka
dm ve k1zlara yapmi§ oldugu muamele d'ii§U.n'iilecek olursa; islam bu 
tutumuyla da t;ok ileri ad1mlar atmi§ olmaktadir. Cahiliyyet ordularmm 
ugrad1klan Ulkelerde b1raktlklan s1km tllarm aciSI uzun y1llar dinmezdi. 

Sonra islam, bu k1zlardan, evlendikten sonra fuhu§ yapanlara daha 
az ceza uygulami§tlr. Bu konuda ceza hukmunu vaz'ederken, bir cari
yenin it;inde bulundugu realite ve §artlan dlkkate alarak fuhu§ yapma
ya daha m'iisAid oldugunu, hur kadm kadar direnme gucu olmad1g1m 
hesab etmi§; koleligin, haysiyyetini zedeleyecegini, aile §erefinden de 
yoksun olduklanru -ki bu duygular hur kadma §erefini koruma gay
reti verir- takdir ettigi gibi sosyal ve ekonomik durumlanm da gozden 
uzak tutmami§tlr. Tabii bu konularda hur kadmla .cariye, birbirlerin
den farklid1r. Bu sebeple de cariye namusundan comertlik edebilir. Ser
vet :ve asalet sahibi ki§ilerin igfaline kap1labilir. i§te butun bunlan goz 
onunde bulundurarak islam, evil bir cariyenin cezasim, evli olmayan 
hur kadmm cezasma indirmi§tir. 

«Evlendikletinde zina edecek olurlarsa, onlara, hur kadmlara veri
len cezamn yans.1 verilir ... n 

(Yar1) kelimesinden taksim kabul . eden cezamn kasdedildigi anla
§lliyor ki, bu ceza sopa cezas1d1r. Recm cezas1 oldugu d'ii§'iin'iilemez. Recm 
taksim kabul etmez. Evli olan musluman bir cariye, zina ederse, hur ve 
bekar olan bir k1zm ugrad1g1 cezarun yans1 ile muamele gorur. Evli ol
mayan cariyenin cezasma gelince; f1k1h ulemas1 bu konuda ihtilaf et
mi§lerdir. 

Acaba ayru ceza m1 uygulamr? Bu ceza, hur olan bakirenin yan 
cezas1 idi. ~ayet boyleyse bu i§i mahkeme mi yurutur, yoksa bakirenin 
yan cezasmdan daha ~ag1 bir ceza nn verilir? Eger ooyleyse bunu efen
clisi halleder. H'iilasa bu konuda daha t;ok bilgi edinmek it;in f1k1h ki-
taplanna muracaat edilir. . 

Biz burada, zarnamn §art ve gert;eklerini de goz onunde bulundu
ran islam'm, insanlan nas1l terakkiye goturdugu uzerinde duracagiz. 

Bu dinin, insanlan batakhktan kurtarmak it;in geldigini biliyoruz. 
Allah kale ve cariyelerden herhangi birinin -evli olsalar bile-- ha

taya du§mek ve igfal edilmeye kar.§I direnmek konusunda zay1f olduk
lanru bilir. i§te bu gert;egi ihmal ectip de, hur kadmlara verilmesi ge
reken cezay1 bunlara tatbik etmemi§tir: Ancak ortada boyle bir ger~ek 
'vard1r diye de, onlan tamamen cezas1z birakmami§tlr. 

islam orta bir yol tutmu§tur. Bu yolda butun te'sir ve ihtimalleri 
goz onunde bulundurmw~tur. 
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Yine islam, yeryuzunde -hukum surm'i.i§ alan cahiliyyet kanunla
nnda uyguland1g1 gibi, koleleri d'i.i§'i.ik bir s1mf kabul ederek yuksek SI
mflara uygulanan cezamn iki katlm bunlara uygulamak yoluna gitme
mi§tir. 

Me§hur Roma kanunlarmda, s1mf farkl ol~tisunde ceza indirilir 
veya yukseltilirdi. Nitekirrt; ceza kanunu maddelerinin birisi §6yle idi : 

Yuksek tabakadan bir kimse, sab1kas1z bir dul kadm veya baKirey
le munasebet kurarsa, cezas1; malmm yansma el konulmas1d1r. A§ag1 
tabakadan ise dovtilur ve surgun edilir. 

«Manu» diye bilinen Hind kanunlarmda ise, Brahmanistlerden biri 
olumu hak ederse hakimin verebilecegi ceza, ancak ba§Im tra.§ ettirmek 
olur. ~ayet Brahmanist olmayan biri aym cezay1 hak etmi§se oldurtilur. 

Yine Hind kanunlarmda, nesebi belli olmayan bir kimse Brahma
nistlere el kald1racak ol ursa eli kesilir ... 

Yahudiler ise yuksek tabakadan biri hirs1zhk y~pt1g1 zaman sall
verirler, a§agi tabakadan biri hirsizhk yapmca ceza uygularlard1. islam 
hakkl yerine koymak ic;in geldi. Bunun i~in su~luyu cezaSlZ birakmadl. 
~u kadar ki, ceza verirken butun gerc;ekleri goz onunde bulundurdu. 
Bundan dolay1 da evli bir cariyenin evli olmayan hur kadmm yan ce
zasiyla cezalandmlinasml kararla§tlrdl. Dl§ te'sirlerin de baskiSl ile bu 
cariyelerin· tamamen kendilerini sallvermelerini onlemek i~in de cezayt 
btisbutun kald1rmad1. 6te yandan cahiliyyetin yapt1g1 gibi ytiksek ta
bakaya verilecek cezamn daha fazlasmm bunlara verilmesi gerektigi 
gi~i abes bir hukumden de uzak kald1. 

Modern cahiliyyet, halen Amerika ve Guney Afrikada surdurtil
mekte olup, buralarda beyaz Irkdan olanlar1 cezalandirmadiklan bir 
tak1m suc;larmdan dolayt a§agi tabaka kabul ettikleri siyah 1rktan 
olanlan cezalandmnaktadirlar. Cahiliyyet her zaman, her yerde aym 
cahiliyyet oldugu gibi, islam da her zaman ve her yerde aym islamd1r. 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur1an, III, 165- 171) 

---0001---

26 - Allah, size bilmediklerinizi a<;ak<;a bildirmek, 
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sizden oncekilerin yollann1 size gostermek ve tevbelerinizi 
kabul etmek ister. Allah Alim'dir, Hakim'dir. 

<( 

27 - Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Seh· 
vetlerine uyanlar da sizin biiyiik bir sap1khga dfr.~menizi 
isterler. 

28 - Allah (tekliflerini) sizden hafifletmek istiyor. 
<;iinkii insan, za,y1f yaratllmi~tir. 

Kolaybk Dini 

Ey iman edenler, Allah Teala bu ve ba!jka surelerde size helal ve 
haram ktldtgt §eyleri a<;tklamak ister. Aynca ((Sizden oncekilerin yolla
nm (onlarm gtizel yollanm, sevdigi ve ho§nud oldugu §eriatlanna uy
mamzt) gostermek ve (gtinah ve haramlardan) tevbelerinizi kabul et
mek ister. (Allah kanun koymada, kaderinde, i§lerind~ ve sozlerinde 
Alim'dir, hikmet sahibidir.) ~ehvetlerine uyanlar (yahudi, hiristiyan 
ve zina edenlerden §eytana uyanlar) da sizin btiytik bir saptkhga (hak
kt btraktp ta battla) dti§menizi isterler. Allah Teala (§eriatlarmda, emir
lerinde, yasaklarmda ve sizin ic;in takdir ettigi §eylerde) sizin ytiktintizti. 
hafifletmek istiyor. (Mticahid ve ba!jkalarmm da dedigi gibi bir tak1m 
§artlarla cariyeleri mtibah k1lm1§tlr.) insan zay1f yaratllmi§tlr.ll o hal
de nefsinde, azminde ve htikmtindeki zay1fhk sebebi ile; bu hafifletme 
ona mtinasib dti§mti§ttir. . · 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn ismail'in ... ibn Ta
vfts'tan, onun da babasmdan naklettigine gore; o: uQtinkii insan zaytf 
yaratllmt§tlr.)) .... ayeti hakkmda; kadmlar konusunda zay1f yaratllmt§
lardtr, demi§tir. Veki' de; kadmlarm yamnda akh gider, demi§tir. 

isra gecesi Peygamberimiz (s.a.) Sidre-i Mtinteha'dan donti§tinde 
yanma ugrad1gmda Hz. MU.Sa (a.s.) Efendimize: Size ne farz k1lmd1? 
diye sormu§. Efendimizin; her gun ve gecede bana elli (vakit) namaz 
emretti, cevab1 tizerine : Rabbma don ve ondan hafifletme iste. Qtinkti 
timmetin buna · gtic; yetiremez. Ben send en once insanlan bun dan daha 
az1 ile denedim de, yerine getirmekten aciz kald1lar. Senin timmetin ise 
kulak, goz ve kalbleri yontiyle daha zaytftlr, demi§ti. Efendimiz Rabbma 
donmti§, o. da on vakte indirmi§, sonra Hz. Musa'ya donmti§ ve bu gidip 
gelmeler sonunda namaz, be§ vakte inmi§tir. 

- - --- i Z A HI - ---

lshim Dt§I Toplumlarda Kadmm Korkun!t Durumu 

Din, ahlak ve haya baglanndan kopmu§ olan cemiyetlerin ya§ayt§-
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Ianna bir goz atmak kalblere deh§et . vermeye katidir. 'I,'abii, kalb var
sa!.. 

· Eski medeniyetlerin (!Okmesinde, cinsi alakalarm ba§t bo§lugu hi
rind derecede rol oynarnt§tlr. Yunan, Roma, Pers medeniyetleri bu yiiz- · 
den ytkllml§lardir. Aym ba§l bo§luk, bu giinkii Bati medeniyetini de ylk
mak iizeredir. Fransa'mn bir ara bu yiizden y1k1lmak iizere oldugu a~Ik
(!a goriilmii§tii. Amerika, isve'(!, ingiltere ve diger Batt memleketlerin
de de aym §eyler goriilmektedir. Aym durum, giiniimiizde Amerika'da 
da mevcuddur. Askerlik (!agma gelmi§ her yedi Amerikahmn alt~SI as
kerlige elveri§li goriilmemi§th:. Allah'm kanunu hi(! degi§mez. 

Fransa'da erken goriilen bu hastahk onlan 1870 ythndan beri g~r
dikleri biitiin harblerde dize getirmi§, Birinci Diinya Sava§I'ndan sonra 
goriildiigii gibi tam bir G6kiintiiye itmi§tir. 

~ehvet, once frans1zlarm bedeni kabiliyetlerini zaytflatmi§ ve bu 
hal 'giderek ilerlemi§tir. <;iinkii devamh heyecanlar a'sablanm gev§'et
mi§, §ehvet du§kiinliikleri diren~ giic;lerini yitirmelerine sebep olmu§, 
sari hastahklar saghklanm bozmU§tur. Yirminci asrm ba§larmdan iti
baren frans1z ordularmm komutanlan, ozellikle ihtiyat askerlerinin sag
Ilk seviyelerini onceki y1llarm askerlerine nisbetle dii§iik bulmaya ba§
ladilar. Gec;en her on ytlda askerin sag1Ik seviyesi, bir evvelki on ylla 
nisbetle daha da dii§iiyordu. <;iinkii silah altma alman gen(!ler arasm
da eski gii(!ltf genc;lerin say1lan (!Ok azalmi§tl. 

. Bu hal frans1z halkmui bedeni kabiliyetinin c;oktiigiinii gosteren en 
dogru 6l(!iiydii. ~ahsm saghk durumunu incelemekte kullamlan baro
metre. gibi... 

Bula§lCl olan ziihrevi hastahklar, c;okiintiiniin ba§ta gelen amille
rinden olmu§tur. Nitekim Birinci Diinya Harbi'nin ilk ikiy1lmda bu has~ 
tahklara yakalanarak saf dl§l edilen frans1z askerlerinin say1s1 yetmi§
be§ bini bulmU§tur. Sadece kiic;iik bir birlikte ikiyiizkirkiki ki§inin bu 
hastahga yakaland1gm1 dii§iinecek olursak, bir yanda sava§ alamnda 
6liimle pen~ele§irken, ote yanda bir de hastahkla sava§mak duru~unda 
kalan bu zavalh milletin i(!inde bulundugu zor durumu anlami§ oluruz. 
Bin bir fedakarhkla arttmlabilen franklar, memleketin savunulabilmesi. 
ic;in daha c;ok kuvvet, daha c;ok nakid, daha c;ok malzemeye muhtac; ol
dugu bir s1rada hastallkla sava§ ic;in kullamhyor, binlerce ki§i i§retlerin 
sonucu olarak memleketin savunmasma katilamiyorlardt. Elbette ki bu, 
biiyiik bir ziyand1. .. 

Frans1z doktoru LeRoy der ki: Ziihrevi hastahklar ve bu hastahk
larm sebep oldugu ba§ka hastahklar yiiziinden Fransa'da her yll otuz 
bin ki§i olmektedir. Bu hastahk, frans1z halk1 ic;in (Diik) s1tmasmdan 
sonra hastaltklarm en oldiiriicii olamd1r. Bu rakam gizli ve sari .hasta-
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hklardan sadece birinin sebep oldugu Oltim olaytm gostermektedir. Hal
buki bundan ba§ka daha nice sari hastahklar vardlr. 

Fransa'da cinsi ba§Ibo§luk oldugundan, halk §ehevi arzularmm ce
vabmt kolayca bulmaktadtr. Dolaytstyla yuva kurma arzusuna hemen 
hernen yer kalmamaktadtr. Esasen kurulan yuvalarda da gebe kal
mak ve ~uk yapmaktan k~mtldtgi i~in stireklilik bl:llunmamaktadtr. 

;.Boylece evlilik azalmca haliyle ntifus da dti§mektedir. Bu dur\}mun· 
devam1 Fransa'mn u~uruma yuvarlanmas1 demektir. 

Bugtin Fransa'da kadm ve erkeklerinih sadece binde yedi ile se-
- kizi evlenmektedir. Bu nisbeti goz ontinde tutarsamz evlenmeyenle

rin ne kadar ~ok oldugu kendiliginden ortaya ~1kar. Evlenenlerin i~in
de ise, yuva kurup iffetli evlilik hayatl ya§aniak isteyenler pek azdtr. 
Bunlarm ekserisi evlenmeyi, yuva kurmak i~in degil de, ba§ka bir ta
kim sebeplerden dolaYI isterler. Nikah oncesi kadtnla erkegin kurduk
lan temas sonunda meydana gelen gayr-i me§rft' .~ocugu, me§rft' ev
lad haline getirmek dti§tincesi bu sebeplerden biridir. Paul· Pierrot bu 
mevzuda yazd1g1 yazilarda Fransa'daki i§~i tabakas1 arasmda cereyan 
eden hadiseleri §oyle anlatlyor: Kadm dost tuttugu erkekden olan 
gayr-1 me§rft, gocugunu, me§rll' ~ocugu olarak kabul etmesi igin, o 
erkege §art ko§ar ve soz allr. Bilahere nikahlanmalan, bu §artl yerine 
getirmek i~indir. Etienne §ehrindeki mahkemeye ba§vuran bir kadm, 
§Unlan anlatlyordu: Ben dostumla evlenmeye nza g6sterirken kas
dtm onunla kart-kaca olup, yuva kurmak degildi. Sadece; · nikahtan 
once onunla olan gorti§melerim sonunda dogurdugum ~ocuklarm me§
ru' hale gelmesini istiyordum. Bunun otesinde bir niyetim olmadlgl i~in 
nikahlandtgtmtz gtintin ak§ammdan itibaren kendisinden ayn y.a§a
maya ba§ladtm ve onunla hi~ birle§medim. 

Paris'in tinlti fakiiltelerinden birinin dekant diyor ki: GenGligin 
btiytik bir ktsmt, uzun YJllar tam bir ta§kmhk i~inde hayatlanm gayr-i 
me§rll' yollarla ge~irirler ve sonunda da bir yanda;n bu hayatl devam 
ettirmek, diger yandan evli SaYJlabilmek i~in aym yoldaki kadmlardan 
biriyle nikahlamrlar. 

i§te Fransa bu ytizden felaket.e du~ar kalmt§, bu ytizden bir~ok sa
Va§I kaybetmi§tir. Boylece gtinden gtine benligini kaybetmakte ve astl 
medeniyetten uzakla§maktadtr. Evet, htikm-ti ilahi'nin tecellisidir bu. 
Acelesi olan insanogluna gore ge~ }(alrm§ olsa bile, bu ilahi htiktim ye
rini ·bulacaktlr. 

Bu durum, hentiz gen~ olan diger bir~ok tilkelerde de goriilmek
tedir : 

Yakmlarda isve~'i ziyaret eden bir Munr'll gazeteci ornek sosya
lizmi uygulayan !sve~ toplumundaki seks htirriyeti, maddi re!J.h ve 

Tefsir, C, IV, F. 104 
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diger sosyal te'minatlardan soz ederek diyor ki: Eger bizim en buyuk 
emelimiz, halkm hayat standard.mm bOyle ileri seviyeye eri§mesini ger
~ekle§tirmek, ba§anh sosyalizmi uygulayarak, sm1flar arasmdaki me
safeyi kapatmak ve vatanda§I kar§Ila§abilecegi her turl'ii muhtemel 
gii:~Iukleri yenebilecek seviyeye kavu§turmak ise; diyelim ki, biz de 
butun gucumuz ve imkanlaiimizi kullanarak Mls1r'da bu mutlu ne
ticeye ula§Irsak, ornek toplum olarak aldigimlz isv~'in diger tarafma 
katlanacak m1y1z? Ornek aldig1m1z bu milletin karanhk taraf1m da 
kabul edecek miyiz? Ailenin varhg1m tehdid eden; sevi§me hurriyeti
ni ka;bul ed~cek miyiz? 

B1rakm da rakamlarla konu§ahm .. . 
isv~'de devlet, gen~ k1zlara evlenme yard1m1 yapar, dogum ha

linde ~ocuklarmm tahsilini, universitenin sonuna kadar uzerine allr. 
Aileyi destekler. · Hayat seviyesini dii§iiTmeyecek mueyyideler koyar. 
Butun bu tedbir ve te§viklere ragmen isve~'li aile c;ocuk yapmamak yo
lundadlr. 

Evlenme nisbeti devamh dii§mekte, gayr-i me§rft' c;ocuklarm sa
yiSl yukselmektedir. Ote yandan gen~lerin (klz-oglan) % 20 si hi~ ev
lenmemektedir. 

isv~'de sosyalizm 1870 y1lmdaki sanayi ink1lab1 ile birlikte ba§
lar. 0 zaman evli olmayan annelerin sayiSI % 7 idi. Bu nisbet 1920 de 
% 16 ya yukseldi. Bundan sonrasmm istatistiklerini bulmak mumkun 
olmad1. Fakat daha da artmakta devam ettiginde §iiphe yoktur. ista
tistik enstitiileri isvec;'de ((sevi§me hurriyeti» uzerinde birka~ defa yap
tlgi ara§tirmadan a§agidaki son\t~Iar1 almi§tlr: 

Erkekler 18, k1zlar 15 ya§lannda cinsel ili§ki kurmaya ba§hyorlar. 
Ve 21 ya§mdaki gen~lerin % 95 i bu alakayi kurmu§ oluyor. Seks hur-. 
riyeti isteyenleri ikna' etmek i~in bu konuda daha ~ok bilgi vermek 
gerekirse onu da arzetmek mumkundur: 

Az once arzettigimiz cinsi alakalarm % 7 sini ni§anhlar, % 35 ini 
sevgililer, % 58 ini - arkada§hklan ge~ici olan- ktz ve erkek arka
da§lar te§kil etmektedir. 

20 ya§mdan a§ag1 olan kadmlann cinsel ili§ki sonucu meydana 
gelen nesel;>ini tesbit etmek istersek; bu nesebin % 3 unun evli olan 
kadmlara, % 27 sinin ni§anh bulunan kadmlara, % 64 unun de ge~ici 
erkek arkada§ edinen kadmlara ait oldugunu goruruz. 

ilmi ara§tlrmalar, isve~ kadmlarmm % 80 inin evlenmeden once 
cinsi hayat ya§adiklanm, geri kalan % 20 sinin de hi~ evlenmedigini 
gostermektedir. 

Aynca seks hurriyeti ge~ evlenmeye, ni§anhhk devresinin uzama
sma ve yukarda da soyledigimiz gibi gayr-i me§rft' c;ocuk say1s1mn art
masma yol ac;maktadtr. 
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Bunun tabii sonucu olarak; ailelerde ~oziilmeler sikla~maktadtr. 

Ger~i isve~ halk1 -herhangi bir medeni toplumda oldugu gibi evlilik 
s1rasmda yap1lacak ihanetin isye~'lilerce de uygun bulunmadigmi ve 
aytpland1gm1- ileri siirerek seks hiirriyetini savunursa da, ifadele
rin~eki bu ger~ek dogru olmamakla beraber neslin c;okmeye ytiz tu
tu§unu inkara da imkan yoktur. Sonra, bo§anma orammn korkunc; bir 
§ekilde artl§llll miidafaa edemezler. 

Milletler camiasmda en biiyiik bo§anma oram isvec;'de goriilmek
tedir. 

isvec; Sosyal I§ler Bakanllgt'mn yaptlg1 istatistige gore her 6-7: 
aileden birisi bo§anmaktadtr. Bu nisbet once kii~iik olarak ba§laml§, 
sonra artmaya devam etmi§tir. Mesela 1925 ytlmda bo§anma nisbeti 
yiizbinde 26 kadardtr. Bu nisbet 1952 ytlmda ytizbinde 104'e, 1954 yt
hnda yiizbinde 114'e yiikselmi§tir. 

Bunun sebebi; evliliklerin % 30 unun §artlarm zorlamas1 sonucu 
olmasmdand1r. <;tinkii ktzm gayr-i me§ru' hamile kalmas1 evliligin ye
gane sebebidir. ~artlarm zorlamastyla vukua gelen evliligin ise, normal 
yollardan kurulan yuva kadar devamh olmas1 beklenemez. Bu durum, 
bo§anmamn onemli sebeplerinden olabilir. isve~ kanunlan zaten bo
§anmayi kolayla§tirmaktadir. Kar1-koca karar verirse durum boyledir~ 
Yalmz biri bo§anma~ istiyorsa, ileri siirecegi bayag1 bir sebep bo§an
masma yetmektedir. 

isvec;'de garanti altma alman yalmz sekshiirriyeti degil, ba§ka htir
riyyetler de vard1r. Bunlardan biri de imans1zhk hiiriyet!dir. Kilisenin 
bask1smdan kurtulma hareketi yaytlmi§tlr. Bu hal Norvec; ve Danimar
ka'da da hakimdir. Orta ve ytiksek dereceli okullarda hocalar yeni nesle 
bu fikri empoze ederler. 

Yeni nesil geleneklerden uzakla§maktadtr. Bu vak1a isve~ ve di
ger iskandina v i.ilkelerinin genc;ligini tehdid etmektedir. <;iinkti imam 
yitirmekle c;e§itli saptkhklara kendilerini kaptlran gen~ler, ic;ki ve uyu§""' 
turucu maddelere miibtela . olarak oyalanmaya c;ah§maktadirlar. Baba
lan esrarke§ olan ~ocuk say1s1 175 bin olarak hesablanmi§tlr. Bu, is
vec;'deki toplam 'gOCUk sayiSmm % 10 una e§i~tir. 12 ya§Im ge~en c;o
cuklann da i~kiye dii§tiikleri goriilmektedir. Bu gun isvec; polisinin 15 
ve 17 ya§larl arasindaki §iddetli sarho§luk halinde yakalad1g1 c;ocuk 
say1s1 15 ytldan beri aym sebepden yakalananlann 3 kat1 kadardlr, 
Genc;lik c;agma girmek iizere olan k1z ve erkek c;ocuklar arasmda ic;ki 
all§kanllgi h1zla kotiiye dogru ilerlemektedir. Bunu ise korkunc; bir ger
~ek izlemektedir. isve~'de biilug ~agma gelen gen~lerde akli dengesiz
lik gortilmektedir. Bu memleketin doktorlan hastalarmdan % 50 sinin 
akli dengesizlikten mustarib olduklanm soylemektedirler. imanstzhk 
htirriyetinin devarm halinde hi~ §iiphe yok ki, sap1khklar artarken, 
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ruhi hastahklar da eksilmeyecektir. Ailede c;oziilmenirt sebepleri arta
cak, neslin c;okmesini hizlandiracaktlr ... 

Amerika'da durum bundan farkh degildir. Felaket habercileri bir
biririi kovalad1g1 halde, ,bu gene; iilkenin halk1 ihtarlara aldirl§ etme

. mektedir. DI§ gotiinii§ttn biitiin a~metine, ragmen tahribkar te'sir-
ler Aq1eril~a'y1 ic;inden sarsmaktad1r... -

Amerika ile ingiltere'nin askeri s1rlarm1 dii§manlanna satanlarm 
durumlan incelendiginde •. umumiyetle bunlann paraya ihtiyac;lan ol-. 
mad1g1, sadece topluma hakim olan cinsi ba§l bO§lugun te'siriyle, bir 
c;e§it cinsi anormallikten dolay1 bu i§i yaptlklan goriilme~tedir. Birkac; 
yll once Amerikan polisi/ muhtelif §ehirlerde kollan ol~m biiyiik bir 

. yeralt1 te§kilatma el koydu. Bu te§kilat doktor ve avukatlardan kurul
mu§tu. Yani kiiltiirlii sm1fm iist kademesinden kuruluydu. Te§kilatm 
yaptlg1 i§ ise, bo§anmak isteyen kan-kocaya yard1m etmekti. Ancak bu 
i§i ·ger~gine gore kadm, ya da erkekten birini zina isnadma ma'ruz bi
rakarak yap1yordu. Qiinkii eyaletlerden baz1lan, h~la bo§anmarim ka
bulii ic;in taraflardan birinin zina suc;unu- i§lemi§ olmasm1 §art ko§U
yordu. Bu noktadan hareketle bo§anmak isteyen taraf, yeraltl te§ki
latmm agma dii§iirdiigii diger tarafm aleyhinde dava ac;1yor ve sonuc; 
olarak ba§an elde ediyordu. 

Burada kaydetmeye deger bir ba§ka husus da; Amerika'da yuva
smdan aynlarak kac;an kadm ve kocalan aramak iizere kurulmu§ dai
relerin olmas1d1r. Bunun manas1; bu memlekette koca evine dondiigii 
zaman kansmt evinde bulup bulamayacag1 endi§esi ic;inde oldugudur. 
Zira kadm a§1g1 ile kac;mi§ olabilir. Ote yandan kadm sabahleyin evin
den c;1kan kocasmm ak§ama evine doniip donmeyecegini merak etmek
tedir. <;iinkii kendisinden daha giizel veya daha cazib evli bir kadm 
tarafmdan kocas1 avlanmi§ olabilir. i§te toplumu meydana getiren yu
valann hali bu. Devamh endi§e ve dinlenmek yiizii gormeyen sinirler . .. 

Son zamanlarda Birle§ik Devletier Ba§kam; Amerika'da her 7 
genc;ten 6 smm ahlaki c;oziilmeden otiirii askerlige elveri§~i olmad1gmi 
ilan etmi§tir. Qeyrek as1r once bir Amerikari der:gisinde a§ag1daki ya
ziyl okumu§tum: Uc; §eytani te'sir diinyam1zm iizerine c;okmii§tiir: 
Bunlarm her biri diinyam1z1 imhaya yeter : 

1 - Her tiirlii kayittan bo§anan c;irkin edebiyat. Giin gec;tikc;e 
igrenc;ligi artmakta, ozellikle biiyiik sava§tan sonra korkunc; bir h1zla. 
yayilmaktadn·. 

2 - Sinema. Buralarda gosterilen filmier halkm §ehevi duygu
lanm kamc;llayiCl fikirler telkin etmektedir. 

3 - Biitiin kadmlarda goriilen ahlaki c;okii§ .. . Bu · c;okii§ hamm
larm elbiselerinde, daha dogrusu c;1plak bedenlerinde kendini goster
mekle kalmay1p onlarm sigara ic;mek ve erkeklerle herhangi bir kay1t 
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tammadan dti§iip kalkmalan §eklinde tezahur etmektedir. Gun g~tik- · 
~e bu u~lii fesad daha da artmaktad1r. Hi~ §iiphe yok ki bunun sonucu, 
medeniyetin ve H1ristiyan camiasmm ortadan kalkmas1 olacaktlr. Eger 
biz, buna dur demeyecek olursak eninde sonunda tarihimizin, Roma'll
larm ve son zamanlannda ic;ki, i§ret ve §ehvet alemine dalan diger mil
letlerin tarihlerine benzemesi kac;m1Imaz olacaktlr. 

Ger~ek §Udur ki; Amerika bu azgmllga · dur dememekte, aksine 
Roma'lllarm son zamanlarmda oldugu gibi tamamen teslim oldugu 
bu yola devam etmektedir. 

Bir ba§ka yazar, bizim genc;lerimizdeki c;oztilmeyi onemsiz gO.Ster
me gayesiyle Ameri):ta, ingiltere ve Fransa gen~lerinin sap1khk dere-
celerini anla tmaktad1r. · 

Amerika'll c;ocuklarm, heniiz genc;lik c;agma gelmek iizere olanlar1 
arasmda sue; i§leme all§kanhgi yayilmaktadir. Newyork eyalet valisi 
bu sap1kllgm ISlahi konusunu, programmm ba§ma alacag1m ilan ede
rek ISlahat c;iftlikleri ve spor salonlan in§a edecegihi ve buna benzer 
egitim tedbirleri alacag1m vadetmi§tir. Bununla beraber universite 
gen~leri arasmda yaygmla§an esrar ve kokain gibi uyu§turucu madde 
programmm di§mda kald1gmi, bu i§i sagllk kurullarma b1raktlgm1 r'.a 
Have etmi§tir. 

ingiltere'de ise son ytllarda ozellikle koy yollarmda kadm ve kuc;uk 
k1zlara tecaviiz §eklindeki suglar artnn§tlr. <;ogu zaman miitecavizleri, 
genc;lige yeni ayak basan erkek c;ocuklar te§kil etmektedir. Bazen k1z 
bogularak oldiiriilmekte, cans1z ceset yolda b1rakilmaktad1r. Bu faa
liyetlere el koyma, ancak mesele polise intikal ettirildiginde failin kim
liginin meydana ~1kanlmamasm1 sagla:rnak amac1 ile yap1lmaktad1r. 

Kitabm yazild1g1 giinlerden iki' ay kadar once, ihtiyann biri koye 
giderken yolda, yol kenanna c;ekilmi§ bir c;ocugun bir k1zla miinasebet 
kurdugunu gormii§tii. ihtiyar; bunlara yakla§arak delikanl1ya basto
nuyla bir tane atar ve; sizin yapt1gm1z herkesin gelip gec;ecegi yollar
da olmaz, diyerek «;Ikl§Ir. Fakat delikanll yerinden f1rlaytp ihtiyara btl
tun giiciiyle yiiklenir. Adam karmna inen darbelerden sonra yerde yu
varlamr. Ancak delikanl1 bu defa adamm ba§Im tekmelemeye ba§lar, 
ihtiyann ba§I ezilir. 

Delikanll 15, k1z da 13 ya§lanndadir. 
Memleketin ahlaki durumu ile ilgilenen Amerikan 14. komisyonu, 

Amerika'll genc;lerden % 90 mm yiklCl sari hastal1klara mtibtela of
dugunu tesbit etmi§tir. (Bu rakam penisilin ve streptomicine gibi an
tibiyotiklerin bulunu§undan oncedir.). 

Diinya otoritelerinden doktor Alexis Carrel «insan Bu Mec;hul» 
adll kitabmda diyor ki : Bir yandan biz, c;ocuk ishalleri, verem, difteri, 
&tma, tifo ve benzeri hastahklann hakkmdan gelirken, diger taraftan 
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bunlann yerini ahlaki ve ruhi ·hastahklar i§gaJ etmektedir. Bir<;ok in
san, giiniimiizde sinir sistemi bozukluklan ile akli dengesizlige ma'ruz 
kalmi§tir. Amerika'mn baz1 eyaletlerinde §ifa yurtlannda bulunan de
lilerin sayisi, diger hastanelerdeki basta say1smdan daha fazladir. Asa
bi hastahklarla akli dengesizlikler, gun ge<;tik<;e artmaktadir. Fertlerin 
ve ailelerin bedbahthgmi, hazen yikllmalanm doguran bu hastahklar 
medeniyet i<;in mide hastahgmdan daha tehlikelidir. Aynca bu has
tallk, ilim adamlan ve tip otoritelerince gereken ilgiyi de §imdiye kadar 
gormii§ degildir. 

Bu soylediklerim1z; yolunu sap1tan be§eriyyetin yiiklendigi vebalin 
neticesidir. Bu sonuca ilahi kaidelere uymak istemeyip §ehvetlerine 
uyanlara itaat ederek gelmi§lerdir. Halbuki ilahi nizamda be§erin yiikii 
hafifletilir. A§m duygulardan Rorunmas1 cihetine gidilir. ~ehvetin ta
sallutu onlenir. Boylece daha emin bir yola gotiiriilmii§ olur. Sonun
da insan; tevbe ederek kendi kendisini islah eder, temiz ve sakin hayata 
doner. 

«Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek isterken, §ehvetlerine uyan
lar da, sizin biiyiik bir sap1khga girmenizi isterler. 

Allah; din husU.Sundaki ag1r teklifleri, sizden hafifletmek istiyor. 
<;iinkii i:rlSan, sab1r ve tahammiil bak1mmdan zay1f yaratllmi§tir.» 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, III, 177- 185) 

---100o---

29 - Ey iman edenler, mallanruz1 aran1zda kan;1hkh 
nza ile geryekle1?tirdiginiz ticaret yolu haric;; batll yollarla 
yemeyin. Ve kendinizi oldurmeyin. Suphesiz ki Allah. si
zin i<;in Rahim oland1r. 

30 - Kim, zulum ve du!_?manhkla bunu yaparsa, ya
klnda biz onu cehenneme sokacag1z. Bu, Allah'a kolaydlr. 

31 - Size yasaklanan biiyuk gunahlardan kac;1n1r-
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sarnz, kuJ;iik giinahlann1z1 orter ve sizi ~erefli bir mevkie 
koyanz. 

Biiyiik Giinahlar 

Allah Teala bu ayette faiz, kumar ve bunlara benzeyen ~e§itli me§
ru'. olmayan kazan~ §ekilleriyle mu'minlerin, birbirlerinin mallarmi 
batll yolla yemelerini yasakhyor. Qe§itli hileli yollar hukum yonuyle 
me§ru' gibi gorunse de Allah Teala faiz i~in hile kastedildigini, bunu 
yapamn bu maksadla yapt1g1m bilir. 

ibn Cerir der ki: Bize Abdftlvehhab'm ... ibn Abbas'tan rivayet et
tigine gore; bir adamdan bir elbise satm alarak; eger ho§nlld olursam 
almm, ho§nud olmazsam yamnda bir dirhem ile onu iade ederim, di
yen bir adam hakkmda o, §6yle demi§tir : Bu ki§i Allah'm : ((Mallarmizi 
batil yollarla yemeyin.» ayetinde i§aret buyurdugu ki§idir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Harb'm ... Abdullah'dan nak
lettigine gore; bu ayet muhkemdir, neshedilmemi§tir ve k1yamet gu
nune kadar da neshedilmeyecektir. 

iblil Abbas'tan naklen Ali ibn Ebu Talha anlatlyor : Allah Teala : 
((Ey iman edenler, mallanmz1 aramzda batil yollarla yemeyin>> ayetini 
indirince, mftslumanlar; Allah Teala, inallanm1z1 aram1zda batll yol
larla yemeyi, bize yasakhyor. Yiyecek, mallarm en ustunudur. Hi~ kim
seye ba§ka birinin yanmda (yemek) . yemesi helal degildir. 'insanlar 
ne yapsmlar? Nas1l davransmlar, dediler. Allah Teala da bundan son
ra; Nur suresinin 61. ayetini indirdi. 

Allah Teala: ((Kar§Ihkli nza ile ger~ekle§tirdiginiz ticaret yolu ha
ri~>> buyuruyor. Mal kazanmada, haram yollara tevessftl etmeyiniz. Sa
tiel ve ahcmm ho§nudlugu (kar§Ihkh nza) ile olan me§rll' ticarete ge
lince; bunu yapm ve me§ru' ticaret ile mal kazanmaya ~ah§m. Nitekim 
Allah Teala ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur : 

«Allah'm haram kildigi cam oldurmeyin. Hak ile olmas1 mftstes
na.>> (En'am, 151) 

«Orada olumu tatmazlar, ilk alum mftstesna.>> (Duhan, 56) 
Bu ayet-i kerime'yi delil getirerek imam ~atii; satl§m ancak ka

bul ile sahih olacagm1 sayler. Qunku kabul, ho§nlldluga (kar§lhkh n
zaya) delalet eder. Kar§Ihkh ahp verme · ise, ho§nudluga delalet etmez. 
Bu konuda Cumhur'a muhalefet eden Malik, Ebu Hanife, Ahmed ve 
bunlarm ashab1; sozlerin ho§nudluga delalet ettigi gibi fiillerin de baz1 
yerlerde kesin olarak hO§nudluga (kar§Illkli nzaya) delalet ettigini 
soyleyerek, kar§Ihkh al1p vefll}e ile meydana gelen satl§m, mutlak ola
rak sahih oldugunu soylerler. Onlardan bu satl§m ku~uk §eylerde ve 
insanlarm sah§ sayd1g1 hususlarda sahih olacagm1 soyleyenler de var-
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d1r. Bu, mezheb muhakk1klarmca . ihtiyatll bir g6rii§ olarak ileri sti
rtilmti§ttir. En dogrusunu Allah bilir. 

Mticahid ayetteki ticarete; birinin bir digerine verdigi hediyeyi de 
ilave ederek ayeti §6yle anlar : Aramzda kar§Illkll nza ile ger~ekle§
tirdiginiz ticaret yani sati§, ya da birinin bir digerine hediye olarak 
vermesi yolu harig. 

Bunu, ibn Cerir rivayet eder ve der ki: Bize ibn Veki'in ... Mey
mun ibn Mihran'dan naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §6yle buyur
mu§lardlr: Satl§; kar§Illkll nza iledir. Muhayyerlik de «:Safka» (satlc1 
ile allcmm ellerini sikmalarmdan)· dan sonrad1r. 'Bir mtisltimamn di-

"ger bir mtislumam aldatmas1 helal degildir. Bu, mtirsel bir hadistir. 
Muhayyerligin (ah§-veri§ yap1lan) mecliste olmas1; kar§Ihkh nza

mn tamammdandir. Nitekim Buhari ve Mtislim'deki bir hadiste Rasu
lullah (s.a:) : .Satlc1 ve ahc1 birbirlerinden aynlmad1kga muhayyerdir
ler, buyurmu§tur. Buhari'nin lafzi ise §6yledir : 

~::;~;:,•ll:, J\:.1.\ I' •:- .b-1' ~.,% ·~ j; "\.:I~\ _,...._ r - -- ~ ~ , , J ~ :J . C:. , 

iki ki§i ah§-veri§ yaptlgmda, her bireri birbirlerinden aynlmadlkga 
muhayyerdirler. 

Bu hadis geregince ~afii, Ahmed ve bunlarm ashab1 ile, selef ve 
halefin cumhur'u ah§-veri§ akdinden sonra iig giine kadar -ki bu 
sure iiinde sat1lan malm .(kusriru) ortaya ~akacaktlr- muhayyerlik 
§artmm me§ru' oldugunu soylemi§lerdir. Bu, koylerde ve benzeri yer
lerde bir seneye kadar uzayabilir. Nitekim imam Malik'ten gelen ri
vayetlerin me§hur olam budur. Bunlar, kar§Illkh ahp verme §eklin
deki satl§m mutlak olarak sahih oldugunu soylerler. Bu ~afii'nin mez
hebindeki kavillerden birisidir. Onlardan kar§Ihkh ahp verme :'?eklin
deki satl§m, insanlarm satl§ sayacaklan kiigiik §eylerde sahih oldu
gunu soyleyenler de vard1r. Bu, ashabdan bir grubun da tercih ettigi 
g6rii§ttir. 

Allah Teala (( (Allah'm haramlanm i§lemek, O'nun giinah sayd1g1 
§eyleri yapmak ve mallarmizi aramzda batll yollarla yemek suretiyle) 
kendinizi oldiirmeyin. §iiphesiz ki Allah (size emrettigi ve yasaklad1g1 
§eylerde) sizin i9in Rahim olandir.» buyuruyor. 

· imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Musa'mn ... Amr ibn el-'As'
dan naklettigine gore; o §6yle demi§tir : (Hz. Peygamber onu) Zat'tis
Selasil senesi (bir yere seriyye olarak gondermi§ti.) Qok soguk bir ge
cede ihtilam oldum. Gusledersem helak olacag1mdan korktum, teyem
miim ettim, sonra arkada§lanma sabah namaz1m klldirdim. Rasulul
lah (s.a.) a gelince durumu kendisine haber verdim. ·~oyle buyurdu: 
Ey Amr, arkada§lanna ciiniip olarak m1 namaz klld1rdln? Ben: Ey AI-
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lah'm Rasulii son derece soguk bir gecede ihtilam oldum. Gusledersem 
helak olacag1mdan korktum. Allah TeaJa'mn: <<Ve kendinizi oldiirme
yin, §iiphesiz ki Allah, sizin i\!in Rahim olandir.» soziinii hatlrlad1m. 
Teyemmiim ettim, · sonra namaz k1ldmhm, dedim. Allah Rasuli.i giildii 
ve bir §ey soylemedi. 

( .. ... .. .. .. ........ ..... ) 
ibn Merduyeh bu ayetin tefsirinde, Ebu Hiireyre'den rivayet edi

len A'me§ hadisini zikreder. Bu hadiste Rasulullah (s.a.) §6yle buyu
rur : Kim kendisini bir demirle oldiiriirse k1yamet giinii o · demiri kar
nma vurarak cehennemde ebedi kalacaktlr. Kim kendini zehirle 61-
diiriirse, c~hennem ate§inde elindeki zehiri ic;erek ebedi kalacaktlr. 
Kim bir dagdan kendini atarak (yt1varlayarak) oldiiriirse; 0 da ebedi 
kalmak iizere cehennem ate§ine yuvarlanacaktlr. 

Bu hadis; Buhari ve Miislim'de tnevcuddur. Aym §ekilde Ebu Ze
nad'm ... Sabit ibn Dahhak'dan rivayetinde Rasulullah (s.a.) : Kendi
sini bir §eyle oldiiren ki§i, kiyamet giiniinde 0 §eyle azaolandmlacak
Clr, buyurmul}tur. Bu hadisi bir cemaat Ebu K1labe kanallyla tahric 
etmi§lerdir. Buhari ve Miislim'de Hasan kanahyla Ciindiib ibn Abdul
lah'dan rivayet edilen bir hadillte Allah Rasulii §6yle buyurmu§lardir: 
Sizden onceki iimmetlerden bir adam yaralanmi§tl. (ac1sma dayana
mayip) bir bH;:ak alarak elini kesti. Kan kesilmedi ve oldii. Allah Teala: 
((Ona cenneti haram k1ld1m.» buyurdu. 

Bunun ic;in Allah Teala: «Kim zuliim ve dii§manhkla bunu ya
parsa (Allah'm yap1lmasm1 yasaklad1g1 §eyi, zuliim ve dii§manhkla 
hem de · haram k1lmdigm1 bilerek, AHah'm haram kild1gmi yapmaya 
cesaret ederek i§lerse, yakmda biz onu cehenneme sokacag1z.» buyuru
yor. Bu, §iddetli bir tehdid, kuvvetli bir vaiddir. Kulak verip §ahld olan 
her ak1l sahibi bundan sakmsm. 

Allah Teala : «Size yasaklanan biiyiik giinahlardan kac;1mrsamz 
(size yasakladig1m1z giinahlarm biiyiiklerinden uzak durursamz), kii
c;iik giinahlarmiZI orter ve sizi §erefli bir mevkie ( cennete) koyanzn 
·buyuruyor. 

Bu ayet-i kerime ile ilgili bir c;ok hadis varid olmu§tur. ~imdi bun
lardan bize ula§anlan zikredelim : 

imam Ahmed der ki : Bize Hii§eym'in ... Selman el-Farisi'den nak
lettigine gore; o §6yle demi§tir : Allah Rasulii bana : Cum'a giinii ne.:. 
dir, biliyor musun? diye sordu. Ben: Allah'm babamz1 toplad1g1 giin
diir, dedim. Efendimiz : Fakat cum'a· giinii nedir, biliyor musunuz? 
Ki§i, o gun temizlenir. Temizligini giizelce yapar. Sonra Cum'a'ya · gi
derek, imam namazm1 bitirinceye kadar susarsa bu; o giin ile gelecek 
eum'a arasmdakiler i\!in -6ldiiriicii §eylerden sakmd1g1 siirece- bir 
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keffaret olur, buyurdular. Bu hadisi degi§ik bir vecihle Buhari de Sel
man'dan rivayet etmi§tir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir diyor ki : Bize Mtisenna.'mn... Ebu ~ureyre 
ve Ebu Said'den naklettigine gore; o ikisi §Oyle demi§lerdir: Bir gun 
Rasulullah (s.a.) hutbesinde bize 0.~ kerre : Nefsim (kudret) elinde 
olan (Allah) a yemin ederim ki, diye hitab ederek aglad1. Hepimiz ag
ladik. Allah Rasultintin neye yemin ettigini bilmiyorduk. Sonra ba§Im 
kald1rd1. Ytiztinde bir gtiltimseme ve mujde vard1. Bu, bize kirmizi de
velerden daha sevimli gelrni§ti. ~oyle buyurdu: Be§ vakit namaz1 ki
lan, ramazan orucunu tutan, zekat1 veren ve yedi btiytik gunahtan sa
kman hi~bir kul yoktur ki; cennet kapllan ona a~Ilarak, selamet i~inde 
buraya gir, denilmesin. 

Hadisi; Nesei, Hakim Mustedrek'inde; Leys ibn Sa'd'dazi rivayet 
ederler. Hadisi Hakim ve ibn Hibban da Sahih'inde Abdullah ibn V:ehb 
kanaliyla ... Said ibn Ebu Hilal'den rivayet etmi§lerdir. Hakim; Buhari 
ve Mtislim'in §artlarma gore, sahihtir, ancak tahric etmerni§lerdir, der. 

Buhari ve Mtislim'de; Stileyman ibn Bilal kanallyla. .. Ebu Hu
reyre'de~ rivayet edildigine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§
lardir: Helak edici yedi gunahtan sakmm. Ey Allah'IIJ. Rasulti, bun
lar nelerdir? diye soruldu. Allah'a §irk ko§mak, hak ile olmaksizm Al
lah'm haram klld1g1 bir cam Oldtirniek, sihir, faiz yemek, yetim mali 
yemek, harp gunu ka~mak, habersiz ve imanli evli kadmlara iftira at
maktir, buyurdular. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm .. . Ebu Hureyre'den naklet
tigine gore; RasUiullah (s.a.) : Btiytik gtinahlar yedidir. ilki Allah'a 
§irk ko§maktir. Sonra haks1z yere bir nefsi (insam) oldtirmek, faiz ye
rnek, buyuyunceye kadar yetim mali yemek, harpten ka~mak, evli ka
dmlara zina atfetmek ve hicretten sonra tekrar bedevilige donmektir, 
buyurdular. · 

:Bu yedi gunahm buyuk gunah olarak belirtilmesi bunlarm di§mda 
btiytik gtinah olmamasm1 gerektirmez. Ancak mefhum-u muhalif ile 
hareket edenlere gore; sadece bunlar btiytik gunahtir. Fakat karine 
olmaks1zm mefhum-u muhalif ile hareket etmek zay1ftir. Ozellikle mef
hum-u muhfllifin mtimktin olmadigi konusunda delil var ise. Nitekim 
bu yedi gunahm di§mda btiyiik gunahlar oldugunu belirten ba§ka ha
disleri de zikredecegiz. Bunlardan birisi Hakim'iri Miistedrek'inde ri
vayet ettigi §U hadis-i §erif'tir: Bize Ahmed ibn Kamil el-Kazi'nin ... 
·umeyr ibn Katade'den -ki ashabtand1r- bizzat imla ettigine gore 
Rasulullah (s.a.) veda haccmda §oyle buyurmu§lardir: «Dikkat edin! 
Allah'm dostlan; tizerlerine farz kllman be§ vakit namaz1 kilanlar, ra-' 
mazam oru~lu ge~irerek sevabm1 Allah'dan bekleyenler, bunu tizerle
rinde bir hak olarak gorenler, sevabm1 Allah'tan bekleyerek malmm 
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zekatlm verenler ve Allah'm yasaklad1g1 buyiik giinahlardan ~ekinen
lerdir (ka~manlard1r). Sonra bir adam; ey Allah'm Rasulii, biiyiik gu
nahlar nelerdir? diye sordu. Allah Rasulii: Dokuzdur; Allah'a §irk 
ko§mak, bir mii'mini hakslz yere oldiirmek, harb giinu ka~mak, yetim 
mall yemek, faiz yemek, evli bir kadma zina iftiras1 atmak, miislii
man ana-babaya asi olmak, olii ve diri . iken k1bleniz dian Beyt'Ul-ha
ram'l helal saymak. Bu biiyiik giinahlan i§lemeden -namaz1 k1hp ze
katml vererek Olen bir ki§i; kap1 kanatlan altmdan olan bir 'evde Pey
gamber (s.a.) ile birlikte olacaktlr, buyurdular. Hakim hadisi uzunca 
rivayet etmi§, Ebu Davud ve Tirmizi de Muaz ibn Hani'den bu hadisi 
muhtasar olarak tahric etmi§lerdir. ibn Ebu Hatim, hadisi geni§~e ri
vayet ederkem, Hakim, Abdtilhamid ibn Sinan d1§mda senedindeki bu
tiin raviler Buhari ve Miislim'de hiiccet kabul edilen ravilerdir, demi§
tir. Ben de derim ki: Abdtilhamid ibn Sinan Hicazhd1r. Sadece bu ha
hisi ile bilinir. ibn · Hibban kendisini «Kitab'iis-Sika» da zikreder. Bu
hari de; onun hadisi §iiphelidir, der. 

( ... .. ........... .. ...... ) 
ibn Merduyeh diyor ki : Bize Abdullah ibn Ca'fer'in.. . Abdullah 

ibn Amr'dan naklettigine gore; o §oyle demi§tir: RasUlullah (s.a.) 
min_!?ere ~1kt1 ve, yemin ederim, yemin ederim, buyurarak indi. Sonra 

· §oyle buyurdu : Miijdeler olsun size, mujdeler olsun size, kim be§ va
kit namaz1 k1lar ve yedi biiyuk giinahtan sak1mrsa; cennet kapilarm
dan ~agmllr ve gir, denilir: Abdtilaziz; selamet ile gir, ilavesini yapar. 
Muttalib der ki : Birisi Abdullah ibn Amr'a sordu. Rasulullah'm bun-· 
Ian (yedi buyiik giinah1) zikret·tigini duydun mu? Abdullah; evet dedi : 
Ana babaya asi olmak, Allah'a §irk ko§mak, bir §ahsl oldiirmek, evli 
kadmlara zina iftirasmda bulunmak, yetim mall yemek, harpten ka~
mak ve faiz yemek. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir tefsirinde der ki: Bize Ya'kub'un .. . Taysele 
ibn Miyas'dan naklettigine gore: o §Oyle demi§tir: Haricilerden bir 
grupla beraberdim. Biiyiik gtinahlardan sand1g1m baz1 gunahlar i§
ledim. ibn Omer'e kavu§tugumda ona: Ben bir tak1m gunahlar i§le
dim ki, onlarm buyiik giinahlardan oldugunu samyorum, dedim. Nedir 
onlar? diye sordugunda, ben : f?oyle §oyle yaptlm, dedim. 0 da : Buyiik 
giinahlardan degildir, dedi. Ben : f?oyle §Oyle yaptlm, dedim. 0 da : 
Biiyiik giinahlardan degildir, dedi. -Taysele yaptlklanmn ismini ver
miyor- ve §6y1e devam etti: Biiyiik gunahlar, dokuzdur. f,?imdi ben 
onlan sana sayacag1m : Allah'a §irk ko§mak, haks1z yere birisini (bir 
nefsi) oldiirmek, harpten ka~mak, evli bir kadma zina iftin\s1 atmak, 
faiz yemek, yetim mahm zulum ile yemek, mescid-i haram'da ilhad, 
sihir yapmak (ya da sihir yapt1rmak), asi gelmekten dolayr ana baba
mn aglamas1. Ravi Ziyad, der ki: Taysele §oyle der: Benim korkumu 
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goren ibn Orner: Ate§e .sirmekten korkuyor musun? diye sordu. Ben 
evet deyince anan- baban sag m1? diye sordu. Ben evet annem yamm
dadir, dedim. Allah'a yemin ederim ki; ona kar§I soziinii yumu§atir ve 
yemek yedirirsen cehennemi gerektiren giinahlardan sakmd1gm mud~ 
detc;e, mutlaka cennete girersin, dedi. · 

ibn Cerir der ki: Bize Silleyman ibn Sabit'in ... Taysele ibn Ali'
den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: ibn Omer'e vard1m. Arafe'de 
bir misvak agacmm golgesindeydi. Ba§ma ve yiiziine su serpiyordu. 
Ona: Bana biiyiik giinahlardan haber ver, dedim . . Bu giinahlar do
kuzdut, dedi. Ben : Nedir onlar diye sorunca o, §Oyle cevaplad1 : Allah'a 
§irk ko§mak, evli bir kadma zina iftirasi atmak. Ben, oldiirmeden once 
mi? diye sordum. Evet, dedi, mii'min bir §ahsi oldiirmek, harpten ka<;
mak, sihir, faiz ve yetim mall yemek, miisliiman ana babaya asi gel
mek ve Oliiyker! de diri iken de kibleniz olan Beyt'iil-haram'da ilhad 
(kiifiir). ibn Cerir hadisi bu iki kanaldan mevkii.f olarak · rivayet etmi§.:. 
tir. Hadisi Ali ibn el-Ca'd da ... Taysele ibn Ali' den nakleder ki; Tay
sele §oyle demi§tir : Arefe gecesi ibn Omer'e vard1m. 0 bir misvak aga
cmm ·golgesinde idi. Ba§ma su serpiyordu. Ona biiyiik giinahlardan 
sordum. ~oyle dedi: Rasulullah (s.a.) 1, onlarm yedi tane oldugunu 
soylerken duydum. Ben: Onlar nelerdir? diye sordum. ~oyle cevaplad1: 
Allah'a §irk ko§mak, evli bir kadma zina iftiras1 atmak, ---J3en: kan
dan once mi? diye sordum~ 0, evet dedi.- Mii'min bir §ahs1 oldiirmek, 
harpten kac;mak, sihir, faiz ve yetim mall yemek, ana babaya isyan 
etmek, diriyken ve olii iken kibleniz olan Beyt'iil-haram'da ilhad. 

imam Ahmed der ki: Bize Zekeriyya ibn Adiyy'in ... Ebu Eyyub'
dan rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: Kim, hi~bir 
§eyi O'na §irk ko§madan Allah'a ibadet eder, namaz k1lar, zekat verir, 
ramazan orucunu tutar ve biiyiik giinahlardan sak1mrsa; cennet onun
dur -ya da cennete girer- Bir adam efendimize; biiyiik giinahlar ne'"i 
lerdir? diye sordu. Efendimiz; Allah'a §irk ko§mak, miisliiman birisini 
oldiirmek ve harp giinii kac;maktlr, buyurdular. Hadisi Ahmed ve Ne
sei ba§ka bir §ekilde Bakiyye'den rivayet etmi§lerdir. 

Hat1z Ebu Bekr ibri Merduyeh tefsirinde .§oyle der : Siileyman ibn 
Davud ... Ebu Bekr ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm'dan o, , baba
smdan, · o da, dedesinden naklediyor ki; §oyle demi§tir : Rasulullah 
(s.a.) yemenlilere; ic;inde feraiz, siinnetler ve diyetler bulunan bir 
mektup yazarak Amr ibn Hazm ile gonderdi. Ravi der ki: K1yamet 
giiriii, Allah katmda biiyiik giinahlarm en biiyiigii Allah'a §irk ko§
mak, mii'min bir §ahs1 haks1z yere oldiirmek, harp giinii Allah yolun
da sava§tan kac;mak, ana babaya asi olmak, evli bir kadma zina iftiras1 
atmak, sihir ogrenmek, faiz ve yetim mall yemek, mektupta yaztbydi. 
imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Enes 
ibn Malik'ten naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) biiyiik giinahlan 
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zikretti -yada biiytik giinahlan efendimize sordular- ve §Oy~e bu
yurdu : Bunlar, Allah'a §irk ko§mak, bir §ahs1 oldiirmek, ana babaya 
asi olmak. Rasulullah §oyle devam etti: Buyiik gunahlann en buyu
giinu size ·haber vereyim mi? . Yalan ' soylemek veya yalan yere 
§ahidlik yapmaktlr. Ravi f}u'be; kuvvetle samyorum ki, yalan §ahidlik 
buyurdu, demi§tir. 

Bu hadisi Buhari ve Muslim, §u'be kanallyla tahric etmi§lerdir. 
Aym hadisi ba§ka ve garib iki kanaldan olmak uzere ibn Merduyeh 
Enes'ten rivayet etmi§tir. 

Abdurrahman ibn Ebu Be~r'in, babasmdan rivayet ettigi ve Bu
hari ile Muslim'in tahric ettikleri bir hadiste Rasulullah (s.a.) : Size 
biiyiik giinahlann en biiyiigunu haber vereyim mi? dedi. Biz; evet 
ey Allah'm Rast1lii deyince de; Allah'a §irk ko§mak, ana babaya asi 
gelmek, buyurdu. Efendimiz dayanml§ duruyordu. Otutdu ve, dikkat 
edin, yalan §ahidlik, dikkat edin, yalan soz, buyurdu. Ve bunu o ka
dar tekrarlad1 ki, biz ke§ki sussa dedik . . 

Buhari ve Miislim'de Abdullah ibn Mes't1d'dan rivayet ediliyor 
ki, o §oyle demi§tir: Ey Allah'm Rast1lii, giinahlarm hangisi en bii
yiiktiir? diye sordum. Seni yaratml§ oldugu halde Allah'a §irk ko§
mandlr, buyurdular. Ben, sonra hangisi·? diye sordum. Seninle bera
ber yiyecek korkusuyla ~;ocugunu oldurmendir, buyurdu. Ben, sonra 
hangisi? diye sordum. Kom§unun hamm1 ile zfna etmendir, diye bu
yurdu. Ve: «Onlar ki, Allah'm yamnda ba§ka bir tannya tap1p yal
varmazlar ... n (Furkan, 68) ayetini okudular. 

ibn Ebt1 Hatim diyor ki : Bize Yt1nt1s ibn Abd'iil-A'la'mn... Ab
dullah ibn Amr ibn As'tan -ki o, Mekke'de Hicr'de idi- naklettigi
ne gore; ona i\kiyi sordular. Allah'a yemin ederim ki, bu makamda 
benim gibi bir ihtiyarm Allah Rast1lii'ne isnad ederek yalan soylemesi, 
Allah katmda ~;ok biiyiiktiir, dedi. Sonra donerek §oyle dedi: O'na 
i~;kiyi sordum. 0; buyuk gunahlann en buyugudur, kotiiluklerin ana
sidlr. Kim i~;ki i~;erse namaz1 terkeder, annesi, teyzesi ve halas1 ile 
zina eder, buyurdular. Hadis bu yonden garibtir. 

Haf1z Ebu Bekr ibn Merduyeh, Abdiilaziz ibn Muhammed kana
llyla ... Salim ibn Abdullah'dan, o da babasmdan rivayet ediyor ki, 
Hz. Ebu Bekr, Orner ibn el-Hattab ve Rasulullah (s.a.) m ashabmdan 
bir grup -Allah hepsinden raZI olsun-- Rast1lullah (s.a.) m vefatm
dan soma oturarak buyuk giinahlarm en biiyiigiinii zikretti. · Yanla
nnda dam§abilecekleri (bu konuyu soracaklan) birisi yoktu. Beni bu 
konuyu sormam i~;in Abdullah ibn Amr ibn el-As'a gonderdiler. Bii
yiik gunahlann en buyugunun, i~;ki i~;mek oldugunu bana haber verdi. 
Ben de onlara · giderek bunu naklettim. Bunu garib kar§1lad1lar ve he
men evlerine gittiler. 0 da onlara haber verdi ki; Rasulullah (s.a.) m 
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yanmda §Oyle konu§ulmu§tu : israilogullarmdan bir kral bir adarm 
yakalayarak i~ki i~mek, bir §ahsl Oldurmek, zina etmek, domuz eti 
yemek veya oldurUlmek arasmda istedigini se~mesi i~in muhayyer bl
raktl. 0 da i~ki i~meyi tercih etti. i~ki i~ince diledigi her §eyi yap
maktan geri durmad1. Buna cevap olarak Allah Rasulu bize §oyle bu
yurdu: Her kim i~l<i ic;erse, kirk gece namaz1 kabul olunmaz. Mesa
nesinde i~kiden bir §ey oldugu halde olen kimseye Allah cenneti haram 
kilar. ~ayet kirk gece i~inde olurse, cahiliyyet oliimu uzre olmu§ olur. 

Hadis bu yenden (bu §ekliyle) gerc;ekten garibdir. Hadisin sene
dinde bulunan Davud ibn Salih, Ansar'm kOlesi Ternmar el-Medeni'dir. 
imam Ahmed; Onda bir beis gormem, derken, ibn Hibban onu saglam 
raviler arasmda zikreder. Ben, onu cerheden birini germedim, der. 

imam Ahmed diyor ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer'in., . Abdul
lah ibn Amr'dan, onun da Rasulullah (s.a.) dan naklettigine gore; 
Hz. Peygamber §oyle buyurmu§lardir : Buyuk gunahlarm en buy(igu 
Allah'a §irk ko~mak, ana babaya asi olmak, veya bir §ahsi oldurmek 
ve yalan yemindir. Hadisi Buhari, Tirmizi ve Nesei, ~u'be kanahyla 
rivayet etmi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize babarmn ... Abdullah ibn Uneys'den, 
onun da RasUlullah (s.a.) dan naklettigine gore; §Oyle buyurmu§lar
dir : Buyuk gunahlarm en buyugu Allah'a §irk ko§mak, ana babaya 
asi olmak ve yalan yere yemin etmektir. Kim yalan yere Allah adma 
yemin eder de; ona bir sinek kanadi kadar bir §ey katarsa, k1yamet 
gunune kadar onun kalbinde siyah bir nokta olu§ur. Hadisi imam Ah
med Mftsned'inde, Abd ibn Humeyd tefsirinde rivayet ederler. Tirmizi 
de hadisi Abd ibn Humeyd'den ri,rayetle tahric eder ve bu, hasen, 
garib bir hadistir_ Hadisin senedinde ge~en Ebu Umame el-Ansari, ibn 
Sa'lebe olup ismi bilinmiyor. Rasulullah · (s.a.) dan hadisler rivayet 
etmi§tir, demektedir. 

( ...... ..... ....... .... .. ) 
ibn Ebu Hatim diyor ki : Bize Amr ibn Abdullah'm ... Abdullah 

ibn Amr'dan -- Sufyan hadisi merfu' olarak mis'ar ise Abdullah ibn 
Amr'da mevkuf olarak rivayet ederler- naklettigine gore; o §oyle 
demi§tir: Ki§inin ana babasma sovmesi buyuk gunahlardandir. Ki§i, 
ana babasma nas1l sover, diye sordular. ~oyle dedi: Ki§i ba§ka biri
nin babasma saver, o babasma sovUlen de kalkar ori.un babasma sover, 
annesine sever, o da kalkar sovenin annesine sover. 

Bu hadisi Buhari, Ahmed ibn Yunus kanahyla ... Abdullah ibn 
Amr'dan tahric etmi§tir. Buna gore; Rasulullah (s.a.) : Ki§inin ana 
babasma la'net etmesi; · buyuk gunahlarm en buyuklerindendir, bu
yurdu. Ki§i, ana baba...,ma nasil la'n'et eder? diye sordu. Efendimiz : 
Birisi ba§ka birinin babasma sever, o da kalkar sovenin babasma so-
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ver. Anasma sover, anasma soviilen de kalkar digerinin anasma sover, 
buyurdu. 

Hadisi Muslim merfu' olarak rivayet ederken, Tirmizi sahib oldu
gunu sayler. 

Sahib bir hadiste Rasulullah (s.a.) : Miislumanla (kar§thkll) so
vU.§mek ftsk (gunah), onunla vuru§maksa kufUrdur, buyurmu§tur. 

ibn Ebu Hatim diyor ki : Bize. Abdurrahman ibn ibrahim'in ... Ebu 
Hureyre'den naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §i::iyle buyurmu§tur: 
Miis!Uman ki§inin 1rz1, iki sovme ve bir sovme buy'iik gunahlarm en 
buyuklerindendir. 

Haqis bu §ekliyle rivayet edilmi§ ve Ebu Davud Sunen'inin Ki
tab'ul-Edeb k1smmda bu hadisi Ca'fer ibn Musatir kanallyla ... Ebu 
Hureyre'den tahric etmi§tir. Buna gore; Rasulullah (s.a.) : Ki§inin 
hakstz yere bir miislumamn 1rzma dil uzatmas1, biiyuk giinahlann en 
biiyUklerindendir. ~ir sovmeye kar§Illk iki sovme de buyiik gunahlar
dandtr, buyurmu§lardir. 

ibn Merduyeh de aym hadisi; Abdullah ibn Ala kanallyla. .. Ebu 
Hureyre'den nakleder. ibn Ebu Hatim rivayet ediyor: Bize babamm .. ; 
ibn Abbas'tan, onun da Hz. Peygamberden naklettigine gore; Rasulul
lah §oyle buyurmu§lardir: Kim ozursiiz olarak iki namazm arasm1 
birle§tirirse; buy'iik gunahlann kaptlanndan bir kap1ya varmi§ olur. 
Hadisi Ebu isa et-Tirmizi, Ebu Seleme Yahya ibn Halef'den, · o da 
Mu'temir ibn SUleyman'dan rivayet etmi§tir: Tirmizi §i::iyle der : Ha
disin senedinde bulunan Hane§, Ebu Ali er-Rahabi'dir o da Hiiseyin 
ibn Kays olup hadis ehlince zay1f gorUlmU.§tur. Ahmed ve ba§kalar1 
da onun zay1f oldugunu soylerler. . 

ibn Ebu Hatim, Hasan ibn Muhammed ibn Sabah kanallyla .. . 
Ebu Katade'den rivayet ediyor ki, o §oyle demi§tir: Bize Omer'in mek
tubu okundu. Mektupta; ozursuz olarak iki namazm arasm1 birle§tir
mek, harpten ka~mak ve soygun; buyuk gunahlardand1r, diyordu. 

Bu hadisin isnad1 sahihtir. Burada kasdedilen ve zikredilen teh
did, takdim ya da te'hir suretiyle ogle ve ikindi namazlanm birle§ti
renler hakkmdadir. Ak§am ve yats1 namazlan da boyledir. §er'i se
beplerden birisi ile bu iki namaz birle§tirilebilir. Ancak bir kimse bu 
§er'i sebepler olmaks1zm bu namazlarm arasm1 birle§tirirse biiyuk gu
nah i§lemi§ olur. 0 halde tamamiyla terkedenler hakkmda ne demeli? 
Bunun i~indir ki, Muslim Sahih'inde RasUlullah (s.a.) dan naklediyor 

"' ki; o §oyle buyurmu§ : Kul ile §irk arasmda namaz1 terk vard1r. Siinen 
kitaplannda rivayet edildigine gore; RasUlullah (s.a.) : Bizimle onla
rm arasmdaki ahd (fark) namazd1r. ·Kim namaz1 terkederse kiifre 
dU.§mU§ olur. Kim ikindi namaz1m terkederse ameli bo§a gitmi§ olur. 
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Kim 'ikindi namazm1 k~mrsa ailesini ve mallm kaybetmi§ gibi olur, 
buyurmu§lardir. 

· ibn Ebu Hatim, Ahmed ibn Amr ibn Ebu As1m en-Nebil kanally
la . .. ibn Abbas'tan rivayet ediyor ki; Rasulullah (s.a.) yam iizeri da,. 
yanmi§ duruyorlard1. Yamna bir adam girerek; biiyiik giinahlar ne~ 
lerdir? diye sordu. Efendi'miz : Allah'a §irk ko§mak, Allah'm rahme-. 
tinden iimit kesmek ve Allah'm hilesinden emin olmakt1r. Bu ise bi.tyiik 
giinahlarm en biiyiigiidiir, buyurduiar. 

( .. ..... ...... .. ... ... .. . ) 
ibri Merduyeh, Muhammed :i:bn :i:brahim :i:bn ·Bundar kanallyla ... 

ibn Omer'den naklediyor ki; o; Allah hakkmda kotii zanda bulunmak, 
biiyiik giinahlarm en biiyiigiidiir, demi§tir. Bu, ger~ekten garib bir 
hadistir. · 
. Ebu Bekr :i:bn Merduyeh, Siileyman ibn Ahmed kanahyla ... Mu
hammed ibn Sehv :i:bn Ebu Hasme'den, o da babasmdan rivayet ediyor 
ki; o §oyle demi§tir : Rasulullah (s.a.) m : Biiyiik. giinahlar yedi tane
dir, bana onlan sorm1yacak m1s1mz? Bunlar; Allah'a §irk ko§mak, 
bir §ahsl oldiirmek, harp giinii ka~mak, yetim mali yemek, faiz yemek, 
evli bir kadma zina isnadmda bulunmak ve hicretten sonra bedevilige 
donmektir, buyurduklanm i§ittim. Bu hadisin isnad1 §iiphelidir ve 
merfu' olarak rivayet edilmesi hiiyiik bir hatad1r. Dogrusu, :i:bn Cerir'in 
rivayet ettigi §U hadistir: Bize Temim :i:bn el-Muntas1r'm .. . Muham
med :i:bn Sehl ibn Ebu Hasme'den, onun da babasmdan rivayetine gore; 
o §oyle demi§tir : Ben bu mescidde idim. - Kufe mescidini kastediyor
Hz. Ali minberde insanlara (halka) hitaben §oyle diyordu : Ey insan
lar, biiyiik giinahlar yedi tanedir. Bunu insanlara i§ittirdi ve ii~ kere 
tekrarladL Sonra, bana onlan ni~in sormuyorsunuz? dedi. Ey mii'min
lerin emiri, onlar nelerdir? diye sordular. Hz. Ali; Alla:h'a §irk ko§mak. 
Allah'm haram k1ldig1 'bir nefsi oldiirmek, evli bir kadma zina isnad 
etmek, yetim mall yemek, faiz yemek, harp giinii ka~mak ve hicretten 
sonra bedevillge donmektir, diye cevab verdi. Babama; babac1gtm, hic
re,tten sonra bedevile§mek buraya nas1l girmi§? diye sordum. Baham 
ogulcugum, ki§inin hicret edip de ganimetten hissesine kavu§up iize
rine cihad vacip olduktan sonra bunu boynundan ~1kanp atarak eski
den oldugu hale, bedevilige donmesinden daha biiyiik ne ·olabilir? diye 
cevab verdi. 

imam Ahmed'in Ha§im kanahyla ... Seleme :i:bn Kays el-E§cai'den 
naklettigine g()re; Rasulullah (s.a.) Veda haccmda §6yle buyurmu§
lardir : Dikkat edin, onlar .dorttiir (biiyiik giinahlar) . Hi~bir §eyle 
Allah'a §irk ko§mamamz, haks1z yere Allah'1n haram kild1g1 bir cam · 
oldiirmemeniz, zina etmemeniz ve hirsizhk yapmamamzd1r. Ravi der 
ki; ben bunlan Rasulullah'tan i§ittigim i~in o say1Ianlar iizerinde ~ok 
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titiz davrandtm. imam Ahmed, Nesei ve ibn Mace ayriCa bu hadisi 
Mansur'dan aym isnadla rivayet eder. · 
' Daha once Orner ibn el-Mugire rivayeti ile ge~en ve Davud ibn 

Ebu Hind'in... ibn Abbas'tan onun da Raslllullah (s.a.) -dan rivayet 
ettigi bir hadis-i §erif'te efendimiz: Vasiyyette zarar vermek buyiik 
gunahlardandtr, buyurmu§lardtr. Bu hadisin sahih olam ba§kalarmm 
Davud'dan, onun ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayet edilenidir. 
lbn Ebu Hatim: Sahih olan bunun, ibn Abbas'm sozu oldugudur, de
mi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kureyb'in ... Ebu .Umame'den naklet
tigine gore Rasulullah (s.a.) dayanmt§ dururken, ashabmdan bir grup 
biiyiik gunahlan zikrettiler. Ve dediler ki : Allah'a §irk ·ko§mak, yeti
min mahm yemek, harpten ka~mak, evli bir kadma zina isnadmda bu
lunmak, ana babaya isyan etmek, yalan soylemek, ganimet malma hi
yanet etmek, sihir ve faiz yemektir. Rasulullah (s.a.) euyurdular ki: 
<<Allah'm ahdini ve kendi yeminlerini az bir pahaya degi§enlerin, ahi
rette hic;bir pay1 yoktur.» (Al-i imran, 77) ayetini nereye koyuyorsu
nuz? Hadisin isnadmda zaytfhk olmakla birlikte hasen bir hadistir. 

Selef'in bu konudaki sozleri : 

Mii'minlerin emiri Hz. Orner ve Hz. Ali'den rivayet edilenler daha 
once zikredilen hadisler i~inde gec;mi§ti. ibn Cerir diyor ki; bize Ya'
kub' ibn ibrahim'in . .. Hasan'dan naklettigine gore; M1s1r'da halktan 
bir grup Abdullah ibn Amr'a : Biz Allah'm kitabmda baz1 §eyler go
ruyoruz. Orada bunlann yaptlmast emrediliyor da amel edilmiyor. Biz 
bu konuda mii'minlerin emirine varmak (ve ona sormak) istiyoruz, 
dediler. ibn Amr ve beraberindekiler Hz. Omer'e geldiler. Hz. Orner; 
Amr'a, ne zaman geldin? diye sordu. 0 da falanca zamandan beri, diye 
cevab verdi. Hz. Orner izin ile mi geldin? diye sordti. Ravt diyor ki: 
ibn Amr'm bu soruya nastl cevab verdigini bilmiyorum. Sonra; ey mu'
minlerin emiri, bir kiSim insanlar MIStr'da bana gelerek biz Allah'm 
kitabmda; baz1 §eylerin yaptlmasmm emredildigini ve bunlarm muk
tezasmca amel edilmedigini goruyoruz, dediler. Ve bu konuda sizinle 
bulu§mak istediler, dedi. Hz. Orner; onlan bana topla, dedi. Onlan 
- ibn Avn (ravi) geni§ bir meydanda dedigini samyorum- topladtm. 
Orner; onlann en a§agt derecede olamm tutarak; Allah ve islam adt
na soyle. Kur'an'm tamamm1 okudun mu? diye sordu. Adam, evet de
yince, on,u tam ihata ile ezberleyip geregini yerine getirdin mi? diye 
sordu. Adam; Allah ic;in haytr, diye cevab verdi. Ravi diyor ki: ~?ayet 
evet deseydi; Orner onunla c;eki§ecek ve munazara edecekti. Kur'an'1 
gozun ile tam olarak ku§attm mt? onu sozunde tam olarak uyguladm 

Tefsir, C. IV, F. 105 
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m1, i§lerinde tam olarak yerine getirdin mi? diye sordu. Daha som-a 
sonuncularma varmcaya kadar hepsini bu §ekilde s1radan ge~irdi ve~ 
annesi Omer'siz kalsm, siz ona biitiin insanlan Allah'm kitabma uy
durma gbrevini mi yiikliiyorsunuz? Rabb1m1z biliyor ki elbette bizim 
giinahlanmiz olacak, dedi ve; <Csize yasaklanan biiyiik giinahlardan 
. ka~m1rsamz, kiic;iik giinahlanmzi orteriz.» ayetini okuyarak, Medine 
halki sizin geldiginizi biliyor mu? -Ya da Medine halkmdan sizin gel
diginizi bilen birisi var m1?_; diye sordu. Onlar; hay1r diye cevaplaym
ca; eger bilselerdi size nasihat ederlerdi, dedi. 

Bu rivayetin isnadi ve metni hasendir. Herne kadar Hasan'm 
Omer'den rivayetinde inkita' varsa da bu, me§hur olmu§tur ve onun 
§Ohreti yeterlidir. 

ibn Ebu Hatim'in Ahmed ibn Sinan kanahyla ... Hz. Ali'den riva
yetine gore; o §oyle demi§tir: Biiyiik giinahlar Allah'a §irk ko§mak, bir 
nefsi (§ahsi) Oldiirmek, yetimin mallm yemek, evli bir kadma zina 
iftirasmda bulunmak, harpten kac;mak, hicretten· sonra bedevilige don
mek, sihir, ana babaya asi olmak, faiz yemek, cemaatten aynlmak, 
anla§llmi§ olan ali§-veri§ten donmektir. 

Daha once de gec;tigi uzere ibn Mes'ud §oyle demi§tir : Biiyiik gii
nahl,arm en biiyiigii Allah'a §irk ko§mak, O'n'un Rahmetinden iimi
dini kesmek ve Allah'm mekrinden emin olmaktlr. 

ibn Cerir, A'me§ kanallyla ... ibn Mes'ud'dan rivayet ediyor ki; o 
§oyle demi§tir : Biiyiik giinahlar Nisa suresinin ba§mdan 30. ayetine 
kadar (zikredilenlerdir). Yine Siifyan es-Sevri ve f?u'be'nin ... ibn Mes' 
ud'dan rivayetlerine gore, o; biiyiik giinahlar Nisa suresinin ba§mdan 
30. ay~tine kadar (zikredilenlerdir) demi§ ve <CSize yasaklanan biiyiik 
giinahlardan kac;m1rsamz .. . n ayetini okumU§tUr. 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize Miinzir ibn ~azan'm ... ibn Biirey
de'den, onun da babasmdan naklettigine gore; o, §Oyle demi§tir : Biiyiik 
giinahlarm en biiytigii; Allah'a §irk ko§mak, ana babaya asi olmak, 
kendisi suladiktan sonra suyun fazlasm1 _salmamak ve iicret kar§lh~ 
olmadan erkek hayvimlarm di§ileriyle c;iftle§mesini men'etmektir. 

Buhari ve Mtislim'de rivayet edildigine gore, RasUlullah (s.a.) : 
Uriine engel olmak ic;in suyun fazlas1 men'edilmez, buyurmu§lardtr. 
Yine Buhari ve Miislim'de rivayet edildigine gore; Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§lardtr : 



Nisa, 29-31) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIRi 1667 

U~ ki§i vard1r ki, Allah Tealf1. klyamet giintinde onlara (rahmet 
nazanyla) bakmaz, onlan temize ~1karmaz ve onlara elem verici bir 
azab vard1r : <;Olde yamnda fazla su oldugu halde bunu yolcuya ver
meyen kiinse... ve ra vi hadisin tamam1m zikretti. 

·imam Ahmed'in, Mtisned'inde Amr ibn ~uayb'dan, onun baba
smdan, onun da dedesinden naklettigi merfu' bir hadiste; kim, suyuri 
ve otun fazlas1m men'ederek (insanlara vermezse) Allah da k1yamet 
giinii onu faziletinden mahrum ·eder, buyurulmu§tur. · 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Htiseyn :ibn Muhammed el-Vasiti'
nin ... Hz. Ai§e'den naklettigine gore; o §6yle demi§tir: Kadmlar igin 
soz konusu edilmi§ olan biiyiik giinahlar, §Unlardir. ibn Ebu Hatim, 
«Allah'a §irk ko§mamak ve hlrSlZllk yapmamak ... iizere» ayetinin kas
dedilmi§ oldugunu sayler. ibn Cerir der ki: Bize Ya'kub ibn ibra
him'in ... Muaviye ibn Kurra'dan naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: 
Enes ibn Malik'e vard1k. Onun bize rivayet ettikleri arasmda dedi ki: 
Yiice Rabb1m1zdan bize ula§an gibisini gormedim. Biz~onun igin biittin 
aile ve mallnnzdan uzak durmad1k. K1sa bir sure sustu sonra; Allah'a 
yemin ederim ki; Rabb1m1z bize bundan daha hafif bir §ey yiikleme
mi§tir. Biiyiik giinahlar di§mda bizim diger giinahlanm1zdan vazge~
mi§ (onlan bagi§lami§tlr). Biz nigin biiyiik giinahlan i§leyelim? diye
rek «Size yasaklanan biiyiik gtinahlardan kag1rursamz ... » ayetini okudu. 

ibn Abbas'm Bu Konudaki Sozleri : 
ibn Cerir, Mu'temer ibn Siileyman'dan, o babasmdan, o da Tavlls'

tan naklediyor ki; o, §6yle demi§tir : ibn Abbas'm yamnda biiyiik giinah
lardan bahsederek onlann yedi · tane oldugunu soylediler. ibn Abbas : 
Onlar, yedi kere yediden daha goktur, dedi Selman, onlan kag kere soy
ledigini bilmiyorum, der. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babariun ... Ta
vlls'tan naklettigine gore; o, §6yle demi§tir : ibn Abbas'a; yedi biiyiik 
giinah nelerdir? diye sordum. Cevaben : Onlar; yediden gok yetmi§e 
yakmd1r, dedi. 

( ........................ ) 
'ibn Cerir diyor ki: Bize Mtisenna'mn ... Said ibn Ciibeyr'den naklet

tigine gore; bir adam ibn Abbas'a: Biiyiik giinahlar kagtlr? yedi tane 
mi? diye sordu. 0 da: Onlar yediden gok yediyiize yakmd1r. §u kadar . 
var ki; istigfar ile biiyiik giinah, 1srar ile devam edilmedikge de kiic;iik 
giinah yok!ur, diye cevab verdi. ibn Ebu Hatim de bunu, ~ibl kanahyla 
rivayet etmi§tir. 

Ali ibn Ebu Talha «Size yasaklanan biiyiik giinahlardan kac;1mrsa 
mz ... ·» ayeti hakkmda, ibn Abbas'm §6yle dedigini nakleder: Allah'm 
ate§le, ofke ile, la'netle ya da azab ile bitirdigi (sona erdirdigi) her giinal;l 
biiyiik giinahtlr. Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Harb'm ... ibn Abbas'tan riva-
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yetine gore; o §Oyle demi§tir: Allah'm, neticesinde ate§le 1;ehdid ettigi her 
§ey buyuk gunahtlr. Said ibn Cubeyr ve Hasan el-Basri de bOyle soyle
mi§lerdir. 

ibn Cerir der ki: Bana Ya'kub'un ... Muhammed ibn Sirin'den nak
lettigine gore; ibn Abbas §Oyle derdi: Allah'm yapilmasim yasakla.digi 
her §ey, buyuk gtinahtlr. Ben ona goz kaymasm1 hatlrlatmca o; bu, ba
ki§tlr, dedi. 

Yine ibn Cerir'in Ahmed ibn Haz1m kanallyla ... Ebu Velid'den ri
vayetine gore; o, §Oyle demi§tir: ibn Abbas'a buyiik gunahlan sordum. 
Kendisinde Allah'a isyan olan her §ey buyuk gunahtlr, diye cevab verdi. 

Tabiin'in Sozleri : 
ibn Cerir diyor ki : Bana Ya'kub ibn ibrahim'in ... Muhammed'den 

naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: Ubeyde'ye buyiik gunahlan sordum. 
Allah'a §irk ko§mak, haks1z yere Allah'm haram kildigi bir nefsi oldur
mek, harb gunu ka~mak, haks1z yere yetim mallm yemek, faiz yemek 
ve iftirad1r. Hicretten sonra bedevilige donmek de diyorlar. ibn Avn der 
ki; Muhammed'e: Ya sihir? diye sordum. o, iftira buyuk kotiilugu top
lar, dedi. 

ibn Cerir diyor ki: Bize Muhammed ibn Ubeyd'in ... Ubeyd ibn 
Umeyr'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: Buyuk gunahlar yedidir. 
Onlardan §irk ko§ma hakkmda Allah Teala: «Kim Allah'a §irk ko§ar
sa, o gokten dii§iipte ku§larm kaptlgi veya ruzgann bir u~uruma att1g1 
§eye oenzer.» (Haec, 31) buyuruyor. Digerleri hakkmda da §U ayetler 
inmi§tir: «Yetimlerin maHanm zulmen yiyenler, kannlarma sadece 
ate§ doldurmu§ olurlar.» (Nisa, 10), «Faiz yiyenler, ancak §eytan ~ar
pan kimsenin kalkhg1 gibi kalkarlar.» (Bakara, 275), «Iffetli ve kotu
lukten habersiz mu'min kadmlara iftira atanlar, dunyada da ahirette 
de la'netlenmi§lerdir.» (Nur, 23) 

Harpten kac;ma hakkmda : «Ey iman edenler, toplu halde katir
lerle kar§ila§tlgmlz zaman onlara arkalarm1z1 donmeyin.>> (Enfal, 15) 
buyuruyor. Hicretten sonra tekrar bedevilige donme hakkmda: «Mu
hakkak ki, kendilerine hidayet belli olduktan sonra arkalanna donen
leri; §eytan fitlemi§ ve onlara umit vermi§tir.n (Muhammed, 25). Mu'
mini Oldurmek hakkmda da: «Kim de bir mu'mini kasden Oldururse, 
onun cezas1; ic;inde ebediyyen kalacag1 cehennemdir.n (Nisa, 93) bu
yurmu§tur. Bunu, ibn Ebu Hatim Ebu ishak'tan, o da Ubeyd'den riva
yet etmi§tir. 

Yine ibn Cerir, Musenna kanallyla ... Ata ibn Ebu Rebah'm §Oyle 
dedigini nakleder : Buyuk gunahlar yedidir; insan oldurmek, faiz ve 
yetim mahm yemek, evli bir kadma zina iftirasmda bulunmak, yalan 
§ahidlik, ana babaya asi olmak, harpten kac;mak. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a'nm .. Mugire'den rivayetine 
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gore; o §oyle derrli§tir : Ebubekir ve Omer'e -Allah onlardan raz1 · ol
sun- sovmenin de biiyiik giinahlardan oldugu soylenirdi. 

Ben de derim ki: Alimlerden bir grup, sahabeye sovenin kafir sayi
lacagi gorii§iindedir. Bu, Malik ibn Enes'ten de rivayet edilmi§tir. Mu
hammed · ibn Sirin der ki: Rasulullah (s.a.) 1 seven herhangi bir ki§i
nin Eblibekir ve Omer'i kotiileyecegini sanmam. Haberi Tirmizi rivayet 
etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Yunus ... Zeyd ibn Eslem'in «Size yasakla
nan biiyiik giinahlardan ka~mirsamz ... » ayeti hakkmda §oyle dedigini 
nakletti: §unlar biiyiik giinahlardandir: §irk kO§rnak, Allah'm ayetle
rini ve peygamberlerini inkar etmek, sihir, ~ocuklan oldiirmek, Allah'm 
~ocugu veya arkada§l bulundugunu iddia etmek ve bunun gibi i§ler ile 
.beraberinde amelin sahih ve dogru olmad1g1 soz. Dinin· kendisi He bir-' 
likte sahih oldugu ve kendisi ile birlikte yap1lan amelin makbUl oldu
gu giinahlara gelince; Allah kotiiliikleri iyilikler mukabilinde bagi§la
yacaktir. 

ibn Cerir de.t:ni§tir ki: Bi§r ibn Muaz .. . bize Katade'nin «Size ya
saklanan biiyiik giinahlardan ka~mirsamz» ayeti hakkmda §Oyle dedi
gini naKletti : Biiyiik giinahlardan k~manlara Allah bagi§lama va'
dinde bulunmu§tur. Bize anlat1ld1gma gore; Hz. Peygamber: Biiyiik gii
nahlardan ka~IninlZ, dogru olunuz ve miijdeleyiniz, buyurffiU§tUr. 

ibn Merduyeh muhtelif kanallardan Enes ve Cabir'den rivayet edi
yor ki Rasulullah (s.a.) : §efaatlm, iimmetimden biiyiik giinah i§leyEm
l~redi:r, buyurmu§tur. Fakat Abdiirrezzak'm Ma'mer kanahyla ... Enes'
ten merfu' olarak rivayet e.ttigi Peygamberimizin: §efaatlm, iimmetim
den biiyiik giinah sahibi olanlaradir, sozii di§mda digerlerinin isnad1 za
ytftlr. Bunun isnad1 ise, Buhari ve Miislim'in §artlanna gore sahihtir. 
Hadisi bu §ekilde; Abbas el-Anberi ve Abdiirrezzak'tan bir senedle sadece 
Tirmizi rivayet etmi§ ve; sahih, hasen hadistir, demi§tir. Sahih bir ha
dis bunun manasm1 te'yid etmektedir. §oyle ki: Rasulullah (s.a.) §e· 
faatJ zikrettikten sonra: Bunun miittaki mii'minler i~in oldugunu mu 
samyorsunuz? Hay1r o, (giinaha) bulanrm§ ve kirlenmi§ hatahlar i~in-' 
dir, buyurmu§tur. 

Usul ve Fiiru' alimleri biiyiik giinahm ta'rifinde ihtilat etmi§lerdir. 
Bir kiSffil: §eriatte haddi (ta'yin edilmi§ bir cezas1) bulunan §eydir, der
ken; onlardan; kitab ve siinnette hakkmda tehdid bulunan §eydir, di
yenler de vard1r. Ba§ka ta'rifleri de yapilmi§tlr. 

Ebu'l-Kas1m Abdiilkerim ibn Muhammed, me§hur <<§erhu'l-Kebir» 
in; §ehadetler bOliimiinde §oyle demil}tir: Sahabe ve onlardan sonra ge
lenler biiyiik giinah ve biiyiik giinahlarla kii~iik giinahlar arasmdaki 
fark konulannda iht:llat etmi§lerdir. Biiyiik giinahm a~Iklanmasmda 
sahabeden baz1lar1 §U gorii§leri serdetmi§lerdir : 
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1 - Buyuk gunah; baddi (ta'yin edilmi§ bir cezay1) gerektiren 
su~tur. 

2 - Buyiik gunah; kitab ve sunnetin ifadesiyle yapan kimseye, 
§iddetli tehdid .varid olan ma'siyettir. Bu da onlar hakkmda ~ok~a bu~ 
lunur. Bu goru§ birinciye yakmd1r. Fakat bu ikincisi, buyuk gunahm 
tefsirinde zikrettiklerine daha uygundur. 

3 - tmam'ul-Harameyn «el-Ir§ad» adh eserinde ve ba§kalan §oyle 
derler : Buylik gunah; onu i§leyenin dine az aldm§ ettigini ve diyane
tinin zaytf oldugunu gosteren her su~tur ve bu, o gunah1 i§leyenin ada
let s1fatim ortadan kaldmr. 

4 - Kadi Ebu Said el-Harevi'nin zikrettigine gore; buyuk gunah; 
kitabda «haramhgma dair nass bulunan her fiil, oldurme ya da bir ba§
ka cezay1 gerektiren her ma'siyet, hemen yap1lmas1 emredilen her far- . 
zm terkedilmesi; §ahidlik, rivayet ve yeminde yalan soylemektir.» 

Kadi Ebu Said §oyle devam eder: Kadi er-Ruyani tafsilath bilgi 
verir ve der ki: Buyuk glinahlar yedidir: Bir kimseyi haks1z yere ol
durmek, zina, livata (homoseksuellik), i~ki i~mek, h1rsizhk yapmak, bir 
mall zorla almak, zina iftirasmda bulunmak. «e§-§amil» adh eserinde 
de bu say1Ian yediye; yalan §ahidligi Have eder. «el-idde» isimli kitabm 
mUellifi bunlara (!faiz yemek, ramazan'da ozursuz olarak oru~ yemek, 
luzumsuz yemin etmek akrabalanyla ilgiyi kesmek, ana babaya asi ol
mak, harpten ka~inak, yetimin mahm yemek, ol~u ve tartlda haks1zhk 
etmek, ozursuz olarak namaz1 vaktinden once k1lmak veya vaktinden 
sonraya b1rakmak, haks1z yere bir mlislumam dovmek, kasden Hz. Pey
gamber'e isnad ederek yalan soz soylemek, Raswullah (s.a.) m ashabma 
sovmek, ozursuz olarak §ahidlikten ka~mak (§ehadeti gizlemek), ru§vet 
almak, erkeklerle kad1nlar arasmda soz gotUrmek, sultamn yanmda jur
nalcilik yapmak, zekat vermemek, gucu yettigi halde iyiligi emredip ko
tUiukten sakmd1rmamak, pgrendikten sonra Kur'an'1 unutmak, bir 
hayvam ate§te yakmak, sebepsiz olarak bir kadrmn kocasmdan ~ekin
mesi (ve onunla cinsi temasta bulunmaktan ka~mmas1), Allah'm rahme-· 
tinden umidini kesmek ve Allah'm mekrinden emin olmak.» diye ilave
ler yapar. Alimlere ve hat1zlara dil uzatmanm da buyuk gunahlardan 
oldugu soylenir. Z1har (kansma : Sen bana nisbetle anam gibisin de
mek), domuz_ eti yemek ve zaruret durumu olmaks1zm olu eti yemek de 
buyuk gunahlardand1r. Rafii : Bu huylardan baz1s1 hakkmda durakla
mak ve buyuk gunah olduklanndan §liphe etmek mumkundur, demi§tir. 

Ben de derim ki : Buyuk gunahlar hakkmda baz1 kimseler mustakil 
eserler te'lif etmi§lerdir. Bunlardan §eyhimiz Hafiz Ebu Abdullah ez
Zehebi, yetmi§ kadar buyuk glinah1- toplayan bir eser te'lif etmi§tir. ~a
yet; buylik gunah; hakkmda Allah Teala'mn ate§ (cehennem azab1) teh-
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didinde bulundugu §eyleTdir, denilirse -ki ibn Abbas ve ba§kalan bOyle 
soylemi§lerdir- biiyiik giinahlar i~erisinde bir~ok §ey toplanabilir. 
Ama; Allah'm yasaklad1g,i her §ey biiyiik giinahtlr, denilirse bunlar ger
~ekten pek ~oktur. En dogrusunu Allah bilir. 

32 - Allah'1n sizi birbirinizden iistiin k1ldig1 $eyleri 
ozlemeyin. Erkeklere kazandlklarmdan bir pay vard1r. Ka
dmlara da kazand1klarmdan bir pay vardrr. Allah'1n faz
hndah ve lutfundan isteyin. Muhakkak ki Allah, her $8Yi 
<;ok iyi bilendir. 

Kad1mn Miilkiyet Haklu 

i~am Ahmed diyor ki: Bize Siifyan'm ... Mucahid'den naklettigine 
gore Ummii Seleme §Oyle demi§tir: ccEy Allah'm Rasulii, erkekler ga
zaya gidiyor. (Allah yolunda muharebe ediyor), biz gaza ·etmiyoruz, bize 
mirasm yans1 (onlann aldiklanmn yans1) oluyor. Bunun iizerine Allah 
Teala: c(Allah'm sizi birbirinizden iistiin kildigi §eyleri ozlemeyin.» aye
tini indirdi. 

Hadisi Tirmizi de ibn Omer'den rivayet etmi§tir. Siifyan ... Ummii 
Seleme'den nakletti ki; o, §oyle demi§tir: Ben; ey Allah'm Rasulii ... 
dedim. Sonra ravi hadisin tamam1m zikreder. Hadisi zikreden Tirmizi, 
daha sonra garib oldugunu soylemi§tir ... ibn Ebu Hatim, ibn Cerir, ibn 
Merduyeh ve Miistedrek'inde Hakim, hadisi Sevri kanahyla ... Miica
l;tid'den rivayet ederler ki Ummii Seleme §oyle demi§tir: Ey Allah'm Ra
sUlii, biz harbetmiyoruz ki §ehid olahm, miras1 da ikiye bolmuyoruz? 
( erkeklerin ald1g1 kadar miras alamtyoruz) . Bunun uzerine ccAllah'm 
sizi birbirinizden iistiin kildlgr §eyleri ozlemeyin. Erkeklere, kazandtk-. 
l·armdan bir pay vard1r. Kadmlara da; kazandlklanndan bir pay vardtr.» 
ve: c<Sizlerden; gerek erkek olsun, gerek di§i olsun; ~ah§amn i§ini bo§a 
~tkarmam.» (AI~i imran, 195) ayetleri nazil oldu. 

ibn Ebu Hatim sonra §Oyle der; hadisi bu laftzla Siifyfin ibn Uyeyne 
ibn Ebu Necih'den rivayet etmi§tir. Hadisi Yahya el-Kattan ve Veki' 
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ibn el-Cerrah, Sevri'den ve ibn Ebu Necih'den, onlar da Mucahid'den, 
o da Ummu Seleme'den rivayet etmi§lerdir. Hadisin bir benzeri Muka
til ibn Hayyan ve Husayf'dan da rivayet edilmi§tir. 

ibn· cerir'in ibn Cureyc kanallyla rivayetine · gore; ikrime ve Mu
cahid, ayetin Ummu Seleme hakkmda nazil oldugunu soylemi§lerdir. 

Abdurrezzak rivayet ediyor : Bize Ma'mer'in naklettigine gore; Mek
ke halkmdan bir §eyh §oyle demi§tir: Bu ayet-i kerime, kadmlann; 
ke§ki biz de erkek olayd1k da onlann cihadda bulundugu gibi biz de 
cihad edebilseydik ve Allah yolunda gazada bulunabilseydik, demeleri 
fize·rine nazil olmU§tUr. 

Yine ibn Ebu Hatim diyor ki : Bize Ahmed ibn Kas1m ibn Atiyye'
nin .. . ibn Abbas'tan naklettigine gore o «Allah'm sizi birbirinizden U.S
tun k1ld1g1 §eyleri ozlemeyin. Erkeklere, kazand1klarmdan bir pay var
dir. Kadmlara da; kazand1klarmdan bir pay vard1r.» ayeti hakkmda 
§oyle demi§tir: Bir kadm Rasulullah (s.a.) a gelerek: Ey Allah'm Ra
sulu, erkeklere iki kadmm hissesi kadar hisse var, i}d kadmm §ahidligi 
bir erkegin §ahidligi say1hyor. Biz yaptlg1m1z i§lerde de ·bOyle miyiz? Bir 
kadm bir i§ yaptlgmda (guzel bir amel i§lediginde) ona bir sevabin 
yans1 m1 yaz1lacak? diye sordu. Bunun uzerine Allah Teala : «Allah'm 
sizi birbirinizden U.Stun k1ld1g1 §eyleri ozlemeyin.» ayetini indirdi. Yani 
bu, Benim adaletimdir ve bunu Ben yaptlm. 

«Allah'm .sizi birbirinizden U.Sturi k1ld1g1 §eyleri ozlemeyin. l> ayeti 
hakkmda Suddi §oyle diyor: Erkekler; mirasm payla§Ilmasmda bize 
nas'1l ki iki pay aynhyorsa, ecir ve mukafatta da kadmlarm ecirlerinin 
iki mislinin bizim olmasm1 isterdik, dediler. Kadmlar da; §ehid du§en 
erkeklerin ecri gibi bir ecrin bizim ic;in de olmasm1 isterdik, biz harbe,. 
demiyoruz. Fakat bizim uzerimize harbetmek farz k1lmsayd1 biz de har
bederdik, dediler. Allah Teala bunu kabul etmedi ve: <,Benim fazhm
dan isteyin, dunya mallyla degil.» buyurdu. 

Bu hadisin bir benz.eri Katade'den de rivayet edilmi§tir. 
«Allah'm sizi birbirinizden usturi klld1g1 §eyleri ozlemeyin. l> ayeti 

hakkmda Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder : 
Ki§i; falanca adam ve ailesinin sahip oldugu mal ke§ki benim olayd1, 
diyerek temenni ve ozlemde bulunmasm. Allah Teala i§te bunu yasak~ 
lami§tlr. Yalmzca Allah'm lutfunda:n istenmelidir. 

Muhammed ibn Sirin, Hasan, Dahhak ve Ata da bunun bir ben
zerini soylemi§lerdir. Ayetin zahirinden de bu anla§1lmaktad1r. Bu g~ 
rU.§e §U sahih hadisle kar§l <;1k1lamaz : iki ki§i hakkmda hased yoktur :· 
Allah, bir adama mal ve bu mall hak yolda tuketmek imkam vermi§tir. 
Ba§ka bir adam der ki : Benim falan adam kadar mahm olsayd1 da ben 
de onun yapt1g1 gibi yapsayd1m. i§te bu ikisi ecirde e§ittirler. Zira bu 
ayette, yasaklanamn dl§mda bir §eydir. Hadis, misal olarak alman ni-
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• 
nietin bir mislini temenni etmeye mahsustur. Ayette ise gosterilen ru:: 
metin kendisiJ:tin (aymmn) temennisi soz,konusudur. Allah Teala ((Al
lah'm sizi birbirinizden U.stiin k1ldlg1 §eyleri ozlemeyin.» buyuruyor ki 
burada; diinya i§lerinde Allah'm sizi birbirinizden iistiin k1ldig1 §eyleri 
ozlemeyin, anlan11 kastedilmektedir. Ancak Ummii Seleme ve ibn Ab
bas hadislerinin delaletiyle dini i§lerde de bu, ooyledir. Ata ibn Ebu Re
bah da §oyle demi§tir : Bu ayet falan ki§iye ait bir §ey temen:r;ti etmek 
ve kadmlarm erkek olup ta harbetmeyi temenni etmelerini ya.Saklama 
sadedinde inmi§tir. Haberi ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

Allah Teala ((Erkeklere; kazandiklarmdan bir pay vard1r. Kadmla
ra da; kazandiklanndan bir pay vard1r.>> buyuruyor. Her birine ameline 
gore kar§Ihk ve miikatat vard1r. Eger yapbg1 hayir ise; kar§Illgi hay1r; 
yaptlgl kotiiliik ise; kar§Ihgl da oyiedir. Bu tefsir ibn Cerir'e aittir. 

Burada mirasm kastedildigi de soylenmi§tir. Buna gore; anlam 
§oyle olacaktir : Herkes, oliiye yakmllg1na gore miras alacaktir. Bu 
ac;1klamay1 Tirmizi ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. 

Sqnr:a Allah Teala onlara uygun gelen hususu gostererek : <<Allah'm 
fazllndan ve lutfundan isteyin.>> buyuruyor. Allah'm sizi birbirinizden 
iistiin klld1g1 §eyleri ozlemeyin. Zira bu, kesinle§ffii§ bir husU.Stur, bu 
konudaki ozlem bir fayda saglamaz. Ama Benim fazhmdan isteyin ki, 
size vereyim. Zira ben comertim ve bol bol veririm. 

Tirmizi ve ibn Merduyeh'in Hammad ibn Vak1d kanallyla ... Abdul"" 
lah ibn Mes'ud'dan naklettiklerine gore; o, §oyle demi§tir: RasUlullah 
(s.a.) §Oyle buyurdular: Allah'tan fazllm isteyin. Zira Allah kendisin
den istenmesini sever. ibadetin en afdali bollugu beklemektir. 

Tirmizi devamla; hadisi Hammad ibn Vak1d da rivayet etmi§tir. 
Ama o, haf1z degildir, der. Hadis Ebu Nuaym tarafmdan ... Hakim ibn 
Cebr'den, o da birisinden, o da Rasulullah'tan §eklinde bir isnadla ri
vayet edilmi§tir. Ebu Nuaym'm hadisi, daha sahih goriinmektedir. Aym 
hadisi ibn Merduyeh de Veki' kanallyla israil'den rivayet etmi§tir. Yine 
ibn Merduyeh Kays ibn Rebi' kanallyla ... ibn. Abbas'tan nakleder ki; 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardir: Allah'm fazlmdan isteyin. Zira 
Allah, kendisinden istenilmesini sever. Kullarm Allah'a en sevgili olari1; 
ferahhga c;1kmay1 (gam ve kederden kurtulmayi) bekleyenidir. 

Sonra Allah Teala: ccMuhakkak ki Allah, her §eyi c;ok iyi bilendir.» 
buyuruyor. Allah, diinyay1 hakkedeni iyi bilir de ona diinyahk (ona diin
yadan) verir. Fakirligi hakkedeni iyi bilir de; ona fakirlik verir. (onu 
fakirle§tirir). Yine Allah Teala, ahireti hakkedeni de iyi bilir ve ameline 
gore ona ta~dirde bulunur. Kimin yalmz birakllmayi hakkettigini bi
lir de; onu hayir i§lerinde bulunmaktan ve sebeblerinden mahrum bi
rakir. i§te bunun ic;in Allah Teala: ccMuhakkak ki Allah, her §eyi c;ok 
iyi bilendir.» buyurmu§tur. 
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33 - Ana-baban1n ve akrabarun geriye biraktiklann
dan her birine varisler k1ldtk. Yeminlerinizin bagladigi 
kimselere hisselerini verin. l\.1uhakkak ki Allah; her !=}eye 
~ahid oland1r. 

ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Ebu Salih, Katade, Zeyd ibn 
Eslem, Siiddi, Dahhak, Mukatil ibn Hayyan ve ba§kalan; ayetteki 
( ~\ r ) kelimesinden; varisleriJ?, kastedildigini. soylemi§lerdir. ibn 
Abbas'tan gelen bir rivayete gore ise, bunlar asaba (olenin, baba tara
fmdan akrabalan) dlr. ibn Cerir «Araplarm amca ogluna «mevla» de
diklerini kaydeder. 

( ........................ ) 
<cAna-babamn ve akrabamn geriye biraktiklan» kavliyle; ki§inin 

ana-babasmm ve akrabalanmn b1raktlg1 miras kastedilmektedir. Buna 
gore te'vil, §oyle olacaktlr : Ey insanlar, hepiniz i~in asaba k1ld1k. Bun
lar ana-baba ve akrabalannm biraktlklanna miras~I olaca~ardir. 

Allah Teala: «Yeminlerinizin ·bagladigi kimselere hisselerini verin.» 
buyuruyor. Saglam yeminlerle anla§tigmiz (kar§Ihkli yeminle§tiginiz) 

' kimselere; saglam, kuvvetli yeminlerinizde va'dettiginiz gibi mirastan 
hisseleril_li verin. · Bu soz ve anla§malanmzda aramzda §ahid Allah'tir. 
Bu; islam'm ba§lang~cmda vard1 (mevcuddu). Sonra neshedildi ve (da
ha ·once) ahitle§tikleri kimselere kar§I sozlerinde durmalan emredildi. 
Ancak bu ayetin inmesinden sonra benzer bir anla§ma yapmamalar1 
da emrolundu. 

Buhari diyor ki: Bize Salt ibn Muhammed'in ... Said ibn Ciibeyr'-
den rivayetine gore ibn Abbas ayetteki ( .)I r ) kelimesini varisler 
diye tefsir etmi§ «Yeminlerinizin baglad1g1 ki1J1Seler» k1sm1 hakkmda 
da §Oyle demi§tir : Muhacirler Medine'ye geldiklerinde bir muhacir an
sardan birine, kendi ak:rebalarmdan once varis oluyordu. Bu, Rasulul
lah (s.a.) m onlar arasmda te'sis ·etmi§ oldugu karde§likten kaynakla
ruyordu. «Ana-babanm ve akrabalann geriye biraktiklaru1dan her bi
rine varisler klld1k.n ayeti nazil olunca; bu, neshedildi ve sonra Allah 
Tea.la: «Yeminlerinizin baglad1~ kimselere hisselerini verin.n buyur~ 
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du. Burada kastedilen hisse onlara yard1m ve nasihattlr. Boylece miras 
kalkrm§ oldu ve onlara sadece vasiyette bulunuldu. 

( ...... : ........ ..... .. .. ) 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Said ibn Cubeyr' 

den naklettigine gore; ibn Abbas «YeminleriniZin baglad1g1 kimsele
re ... » ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Muhacirler Medine'ye geldiklerin
de, ,muhacir ansara kendi akrabalanndan once miras~1 oluyordu. Bu, 
Allah Rasulii'niin aralarmda kurmu§ oldugu karde§likten dolay1 idi. 
Ancak «Ana-babamn ve akrabamn geriye blraktlklanndan her birine 
varisler k1ld1k.» ayeti inince; kaldmldl. Sonra Allah Teala: «Yeminle-

------riniziri baglad1g1 kimselere hisselerini verin.» . buyurdu. 
I • • 

Yine Ibn Ebu Hatim rivayet ediyor: Bize H~an Ibn Muhammed 
ibn es-Sabah'm ... Ata'dan naklettigine gore; ibn Abbas «Yeminlerinizin 
baglad1g1 kimselere hisselerini verin.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: 
islam' dan once bir adam, bir ba§kwnyla kar§Ihkh olarak anla§Ir (akid · 
yapar) ve derdi ki: Ben sana varis olay1m, sen de bana ~varis ol. Ka
bileler de bu §ekilde anla§Irlardl. Rasulullah (s.a.) : Cahiliyye devrinde 
olup ta islam'm ula§tlg1 zaman yap1lan her yemin ve akdi islam ancak 
saglamla§tmr, kuvvetlendirir. islam doneminde ise (cahiliyyet devrin
den kalma) ne akid ne de yemin vard1r. Bunlan, «HISimlar Allah'1h ki
tabma gore birbirine, daha yakmdlr.» (Enfal, 75) ayeti kaldirmi§tlr, bu
ylirdular. 

Said ibn el-Miiseyyeb, Miicahid, Ata, Hasan el-Basri, Said ibn Cii
beyr, Ebu Salih, ~a'bi, Siileyman ibn Yessar, ikrime, Siiddi, Dahhak, 
Katade ve Mukatil ibn Hayyan'dan n·akledildigine gore; «Yeminlerinizin 
baglad1g1 kimseler» kavlinden maksad; kar§Ihkh yeminle§enlerdir. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... ibn Abbas'tan merfu' alarak 
naklettigine gore; §oyle buyurulmu§tur: Cahiliyyet devrinde alan ye
mini islam ancak kuvvetlendirir. 

ibn Cerir diyar ki: Bize Ebu Kureyb'in ... degi§ik iki kanaldan al
mak iizere ibn Abbas'tan naklettigine gore RasUlullah (s.a.) : Cahiliy
yet devrinde alan her yemini islam ancak kuvvetlendirir. Benim kir
mizi develerim olsayd1, Daru'n-Nedve'de yap1lan yemini bozmam .beni 
sevindirmezdi, buyurmu§lardir. Hadisin Iafz1 ibn Cerir rivayetidir. Yine 
ibn Cerir der ki: Bana Ya'kub ibn ibrahim'in .. . Abdurrahman ibn 
Avf'dan naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardir ~Mu
tayyiblerin --Bunlar kendilerine mutayyib ismi vermi§lerdi. Zira; ~ayifa 
yard1m etmek, hakhya hakkm1 teslim etmek onlara ha§ gelirdi. Ya da 
yeminlerinden once ellerini ho§ kaku bulunan bir kaba daldmrlardl. 
Bununla yeminlerinin daha saglam olacagma inan1rlar ve yeminlerini 
ooylece peki§tirirlerdi-- yemininde, amcalanmn yanmda ku~iik bir 
~ocuk alarak bulundum. K1rrmz1 develerim alsa da bu yeminden don-
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mek Lstemezdim. Ziihri'nin. rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurmU§lardir: islam, buldugu, kar§Ila§tlgi bir yemini ancak peki§tirir. 
Ravi devamla §oyle der: Islam devrinde ise yemin yoktur. RasUlullah 
(s.a.) Kurey§ ile ansan birbirine kayna§brmi§, birbirlerini sevdirm.i§ti. 
Hadisi imam Ahmed de Bi§r ibn Mufaddal kanahyla Ziihri'den rivayet 
etmi§tir. 

\ 

Yine ibn Ce_rir'in Ya'kub ibn Ibrahim kanahyla ... Kays ibn Asim'
dan rivayetine gore; o, Rasulullah (s.a.) a yeminden sormu§tu. Efendi
miz §oyle buyurdular: Cahiliyye de_yrinde olan yeminlerinize yapi§Imz 
(sanllmz ve koruyunuz). islam doneminde i~e yemin yoktur. Hadisi 
imam Ahmed de Hii§eym'den nakletmi:§tk 

( ... ... ..... ~ ............ ) 
Bize Ebu Kiireyb'in ... Amr ibn §uayb'da'n, onun babasmdan, onun 

da dedesinden rivayetine gore; o §oyle demi:§tir: Mekke'nin fetsi senesl 
Rasulullah (s.a.) insanlar arasmda kalkti ve hutbe irad ederek: Ey 
lnsanlar, cahiliyye devrinde yapilmi§ yeminleri, isla.m ancak kuvvetlen-
dirir. islam devrinde ise yemin yoktur, buyurdular. · 

( ......... ... ........ .... ) 
imam Ahmed diyor ki: Bize Hii§eym ... Kays ibn As1m'dan rivayet 

etti ki; o, Rasulullah (s.a.) a yemini sormu§. Efendimiz de : Cahiliyye 
devrinde alan yemine sanllmz (onu koruyunuz). Ama islam doneminde 
yemin yoktur, buyurmU§. Hadisi f;lu'be de Mugire'den -ki bu zat ibn 
Miksem'dir ~ o da babasmdan rivayet etmi§tir. 

Muhammed ibn ishak diyor ·ki: Davud ibn Husayn'dan rivayet edil
digine gore; o, §Oyle· demi§tir: Ummii Sa'd Bint Sa'd Ibn er-Rebi'e, to
runu Musa Ibn Sa'd ile birlikte (Kur'an) okuyordum. Ummii Sa'd, Hz. 
Ebubekir'in yanmda kalnn§ bir yetim k1z idi. Kendisine «Yeminlerini-
zin baglad1g1 kimselere ... » ayetini okudugumda a yeti ( u..U\s.. .r..:UI J 

~l.:!l)§eklinde okumu§tum. 0; haytr, dedi. ( ~1..:!1 u...W. .r..liiJ ) §ek
linde olacakbr. Bu ayet Ebubekir ve oglu Abdurrahman hakkmda nazil 
oldu. Abdurrahman miisliiman olmami§ (miisliiman olmak istememi§) 
Ebubekir de onu varis k1lmayacagma yemin etmi§ti. Kill~ zoruyla miis
liiman olmaya mecbur birakillp da miisliiman olunca, Allah Teala ana 
da hissesini vermeyi emretti. 

Hadisi Ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. Ancak bu; garib bir sozdiir. 
Sahih olan birinci olarak serdettigimiz gorii§tiir. Buna gore; Islam'm 
ba§langtcmda yemin ile birbirine miras~1 oluyorlard1. Sonra bu kaldi
rilmi§, fakat daha once yapllan yeminlerin hiikmii kaldinlmami~, ge
~erli sayllnn§tlr. Zira onlar; yapml§ olduklan ahid ve yeminlere sad1k 
kalmakla emrolunmu§lardi. Sahabenin bundan once yapmi§ olduklan 
ahid ve yeminler, daha once Ciibeyr ibn Mut'im ve sahabeden ba§kala-
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rmm hadislerinde ge~mi§ti. §oyle ki; bu hususta efendimiz: islam done
minde yemin yoktur. Ancak cahiliyye devrinde yap1lan yeminleri is
lam kuvvetlendirir, buyurmu§lardL 

Bu, halen de yemin lie ki§ilerin birbirine varis olacag1 gorti§tinde 
olanlarm ·fikirlerini ~tirtiten bir ifadedir. Nitekim Ebu Hanife ve ashabi'
nm mezhebi boyledir. Bu, imam Ahmed ibn Hanbel'den de rivayet edil
mi§tir. Ancak sahih olan gorti§, Cumhur'un gorii§tidtir. Malik, §afii ve 
kendisinden gelen rivayetlerin me§hur olanmda imam Ahmed de bu 
g6rti§tedirler. Buna gore; Allah Teala «Ana-baba ve akrabalarm geriye 
biraktlklarmdan her birine varisler kildlk.» buyurmu§tur ki; burada 
kastedilenler, diger insanlar degil, ki§inin ana-babasmdan ve akrabala
rmdan kendisine varis olan yakmlarid1r. Nitekim Buhari ve Mtislim'de 
ibn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) §6yle. 
buyurmu§lardir: Farzlan (hisseleri) ehline (sahiplerine) veriniz. ((Ye
minlerinizin bagladigl kimseler» e gelince; bu ayetin ' inmesinden once 
yeminlerinizin baglad1g1 kimseler varsa, i§te bunlara da hisselerini ve
rin. Bundan sonra yapllacak yeminlerin bu kanuda hi~ te'siri alamaz. 

Bu ayetin gelecekteki yeminleri kaldird1g1; bununla birlikte ge~
mi§te de htikmtintin ge~erli aldugu ve ge~mi§te alan yeminlerle miras~1 
olunmayacagl da soylenmi§tir. Nitekim ibn Ebu Hatim, bu kanuda §6yle 
demektedir: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... ibn Abbas'tan naklettigine 
gore; o, <<hisselerini verinll ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Onlara yar
dim ve nasihattan ibaret alan hisselerini verin. Onlara vasiyette bulu
nulur, ama miras bitmi§tir. Hadisi ibn Cerir de Ktireyb'den, Ebu Usa
me' den rivayet etmi§tir. Bu gorti§tin benzeri Mticahid ve Ebu Malik'ten 
de rivayet edilmi§tir. 

«Yeminlerinizin baglad1g1 kimselere hisselerini verin.» ayeti hak
kmda Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm §6yle dedigini nakleder : Ki§i, 
ba§ka birisiyle; hangimiz 6ltirsek kalaniffilz ana miras~I alacaktlr, §ek-' 
Iinde anla§Irdl (akid yapardl). Allah Teala : «Akraba alanlar, Allah'm 
kitabmda (6teki) mti'minlerden ve muhacirlerden birbirilerine daha ya
kmdirlar. Dostlanmza yapacagm1z uygun bir (vasiyyet) ba§kad1r. Bu, 
kitabda yazilmi§tlr.» (Ahzab, 6) ayetini indirerek; daha once anla§ml§ 
aldugu dastlan it;in mahmn tir;te birinden vasiyette bulunmasmm caiz 
aldugunu - ki bu da bilinen bir §eydir- bildirdi. 

Seleften bir ~ogu bu ·ayetin: (Ahzab, 6) ayeti ile mensuh aldugunu 
ifade etmi§lerdir. 

Said ibn Ctibeyr ((Yeminlerinizin bagladlg1 kimselere hisselerini ve
rin.>> ayetinin tefsirinde; mirastan hisselerini verin, demi§ ve §6yle an
latmi§tlr: Hz. Ebubekir bir kale ile anla§ml§ (akid yapml§) ve onu varis 
l~Ilffil§tl. Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

Said ibn el-Mtiseyyeb'den rivayetle Ztihri §6yle der : Bu ayet, ken-
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di c;ocuklarmm di§mdaki ki§ileri evlad edinen ve onlan mirasc;1 kilan
lar hakkmda nazil olmU§tUr. Allah, onlar hakkmda bu ayeti indi~ 
ve bOyle kimselere vasiyyetten bir hisse vererek miras1 akrabadan alan
lara ve asabaya dondiirmii§tiir. Boylece Allah Teala onlarm, kendi ne
seblerine gec;irdikleri ve ogul edindikleri kimselerden miras iddiasmda 
bulunanlapn isteklerini kabul etmemi§, onlara sadece vasiyyetten bir 
pay ayirmi§tlr. Haberi ibn Cerir rivayet etmi§tir. _ 

Boylece ibn Cerir ((Onlara hisselerini verin.» ayetinden; yard1m ve 
nasihattan ibaret hisseleri~ verin, anlarm ~Ikarmi§, mirastan hissele
rini verin, anlammm kastedilmedigini soylemi§tir ki, buna gore ayet 
mensuh degildir. Aynca bunun, daha once var olup da sonradan kaldi
nldigma da delalet etmez. Bilakis ayet; sadece yard1m ve nasihat iizere 
aktedilmi§ yeminlere sadakat gosterilmesi gerektigine delalet eder. 0 
halde ayet mensuh degil, muhkemdir. 

ibn Cerir'in soyledigi bu soz §iiphelidir. Zira yapllrm§ yeminlerden 
kar§Illkll yard1mla§ma iizre olanlan oldugu gibi, miras konusunda ya
pllmi§ olanlan da vard1. Nitekim .seleften bu konuda bir c;ok rivayetler 
nakledilmi§tir. Ve yine ibn Abbas'm soyledigine gore; muhacir, akra
balanndan once ansara varis oluyordu sonra bu hiikiim kaldmlmi§tlr. 
0 halde ibn Cerir bu ayetin neshedilmedigini ve muhkem oldugunu na
sil sayler? En dogrusunu Allah bilir. 

34 - Erkekler, kad1nlar iizerine hakimdirler. <;iinkii 
Allah kimini kiminden iistiin kllmi!?trr. Hem de erkekler, 
mallanndan infak etmektedirler. iyi kadmlar; itaath olan 
ve Allah'm kendHerini korumas1na kar~1hk, kendileri de 
gizliyi koruyanlardrr. Serke~lik etmelerinden endi~elendi
giniz kadlnlara ogiit verin; kendilerini yataklannda yalniZ 
b1rakln, (yine uslanmazlarsa) doviin, size itaat ederlerse 
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aleyhlerinde bir yol aramay1n. Muhakkak ki Allah, Aliyy 
ve Kebir olandlr. 

Ailede Hakimiyyet Erkegmdir 

Allah Teala: ((Erkekler kadmlar iizerine ha.kimdirler.» buyuruyor. 
Erkek kadm iizerine hakimdir, onun reisidir. Biiyiigiidiir, onun iizerin
de hakimdir ve egrildigi zamanlarda onu terbiye edicidir. «Qiinkii Allah: 
kimini kiminden iistiin kilmi§tlr.» Zira erkekler kadmlardan daha iis
tiindiirler. Erkek, kadmdan daha hay1rhdlr. Bunun ic;indir ki; peygam
berlik erkeklere mahsustur. 'Peygamber efendimizin; i§lerinin idaresini 
kadmlara veren bir kavim, asia kurtulu§a ermeyecektir, sozii geregin
ce; en biiyiik hiikiimranhk (idarecilik) da erkeklere aittir. Hadisi Bu
hari, Abdurrahman ibn Ebu Bekr'den o da babasmdan rivayet etmi§tir. 
Hakimlik makami ve buna benzer makamlar da ooyledir. ... 

Allah Teala «Hem de erkekler, mallarmdan infak etmektedirler.» 
buyurmaktad1r. Erkek mehir ve gec;im ic;in; Allah'm kitabmda ve pey
gamberinin siinnetinde kadmlar ic;in iizerlerine yiiklemi§ oldugu kiilfet
ler sebebiyle; mallarmdan infakta bulunmaktadirlar. 0 halde, erkek 
haddi zatmda kadmdan iistiindiir, erkek ic;in kadm iizerinde bir fazlahk 
ve iistiinliik sozkonusudur. 0 halde erkegin kadmlara hakim olmas1 uy
gun dii§mektedir. Nitekim Allah Teala bir ayet-i kerime'de: ((Erkekler 
onlarm iizerinde bir. dereceye sahiptirler.» (Bakara, 228) buyurmu§tur. 

ibn Abbas't~n rivayetle «Erkekler kadmlar iizerine hakimdirler.» 
ayet-i kerime'si hakkmda, Ali ibn Ebu Talha §oyle demektedir: Bura
da erkeklerin, kadmlarm emirleri oldugu kastedilmektedir. Erkek ken
disine itaatl emrettiginde, kadmm iizerine dii§en ona itaat etmektir. 
Kadmm itaati i.se, kocasma kar§l iyi davranmas1 ve onun mahm koru
masidlr. Mukatil, Siiddi ve Dahhak da bOyle soylemi§lerdir. 

Hasan el-Basri §Oyle diyor: Bir kadm Hz. Pey;gambere gelerek
kocasmm kendisini tokatlamasmdan §ikayet etti. Rasulullah (s.a.) da 
k1sas yap1lmasm1 bildirdi. Bunun iizerine Allah Teala : «Erkekler ka
dmlar iizerine hakimdirler.» ayetini indirdi ve klSas yap1lmad1. Hadisi, 
ibn Ce~ir ve degi§ik kanallardan ibn Ebu Hatim rivayet etmi§lerdir. 
Hadisi Katade, ibn Ciireyc ve Siiddi de miirsel olara,k rivayet ederler. 
Hepsini ibn Cerir z1kretmi§tir. Hadisi miisned olarak ve degi§ik bir yon
den rivayet eden ibn Merduyeh, §6yle demektedir : Bize Ahmed ibn Ali 
en-Nesei'nin .. . Hz. Ali'den rivayetine gore o §oyle demi§tir: Ansardan 
bir adam hammm1 Rasulullah (s.a.) a getirdi. Kadln: Ey Allah'm Ra
sulii, kocam an..c:;a.rdan falan oglu faland1r. Beni dovdii ve yiiziimde iz 
b1raktl, diye §ikayette bulundu. Allah Rasulii: Buna hakk1 yak, buyur
dular. Allah Teala da: «Erkekler, kadmlar iizerine hakimdirler.» aye-
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tini indirdi. Yani terbiye konusunda erkekler kadmlar iizerine M.kim
dirler. Allah Rasulii (s.a.) : Sen bir i§ istedin, ama Allah om,m gaynsmr 
murad etti, buyurdular. 

Bu ayet-i kerime hakkmda ~a'bi §Oyle diyor : «Erkekler kadmlar. 
uzerine hakimdirler. <;unkii Allah, kimini kiminden iistiin krlnn§tlr.· 
Hem de erkekler, mallarmdan infak etmektedirler.» Erkeklerin malla
nndan yapmr§ olduklan bu infak, kadmlara vermi§ olduklan mehirdir. 
Gormez misin §ayet erkek kadma zina isnadmda bulunursa, onunla 
la'netle§ir. Ama kadm erkek hakkmda bOyle bir iddiada bulunursa sopa 
cezasr ile tecziye edilir. 

Ailah Teala buyuruyor : « (Kadmlardan) iyi olanlar, -ibn Abbas ve 
bir c;oklarma gore (kocalarma) - itaatli olan ve .. . kendileri de gizliyi 
koruyanlardrr. » 

Siiddi ve ba§kalan bu ayetin tefsirinde: Koca..smm yoklugunda nef
sini ve kocasrmn mahm koruyanlanilr, demi§lerdir. 

Allah Teala: ccAIIah'm kendilerini korumasma kar§lllk ... » buyur
maktadrr ki; korunmu§ olan ancak Allah'm korudugudur. 

ibn Cerir diyor ki: Bize Miisenna'nm ... Ebu Hureyre'den rivayeti- , 
ne gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardrr: Kadrnlarm en hayrrhsr 
odur ki; ona baktrgm zaman seni sevindirir, ona bir §ey emrettiginde 
sana itaat eder, yamnda olmadrgm. zaman senin ic;in nefsini ve mahm 
korur. Sonra Allah RasUlii: ccErkek.ler kadmlar iizerine hakimdirler ... » 
ayetini okudular. Hadisi ibn Ebu Hatim de rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn ishak'm ... Abdurrahman ibn 
Avf'dan rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: Kadm be§ 
vakit namazmr krldrgmda, ramazan'da orucunu tuttugunda, namusu
nu korudugunda ve kocasma itaat ettiginde, kendisine; cchangi kaprsm
dan istersen cennete gir» denilir. 

Hadisi bu kanaldan rivayetinde imam Ahmed tek kalmr§tlr. 
Allah Teala : c<Serke§lik etmelerinden endi§elendiginiz kadmlara 

ogut verin.>> buyuruyor . .Ayette gec;en ( ) r ) kelimesi yiikselmek 
anlammdadrr. Serke§lik eden kadm ise, koca..sma ustiinliik taslayan, 
onun emrini yerine getirmey{m, ondan yiiz c;eviren ve ona krzan (bugz 
eden) kadmdrr. Ne zaman ki, kadmda serke§lik a:tametleri belirirse; er
kek, ona nasihat etsin ve bu isyanma kar§rhk Allah'm azabryla ]:{orkut
sun. Muhakkak ki Allah Teala; kocanm hakkrm onun uzerine .vacip 
krlml§ itaatini emretmi§ ve erkegin onun uzerine iistiinliigii, fazileti se
bebiyle ona asi gelmesini haram kr1mr§trr. Rasu1ullah (s.a.) : Bir kim
seye ba§ka birine secde etmesini emredecek olsaydrm, iizerindeki hak
kmm biiyiik1iigiinden dolayr kadmm kocasma secde etmesini emreder
dim, buyurmu§lardrr. Buhari'hin Ebu Hureyre'den rivayetine gore Rasu
lullah (s.a.) §oy1e buyurmu§1ardrr: 
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Erkek kansm1 yatagma ~agmr da; kadm bundan yiiz ~evirirse ve 
kocas1 ona k1zarak yatarsa sabah oluncaya kadar melekler, o .kadma 
la'net ederler. 

Hadisi Miislim de rivayet etmi§tir. Ancak onun Iafz1 §6yledir: Ka-. 
dm kocasmm yatagmdan ayn olarak gecelediginde; sabaha kadar me
Iekler ona la'net ederler. i§te bunun i~indir ki; Allah Teala : «Serke§
lik etmelerinden endi§elendiginiz kadmlara og.ut veriri.» buyurmu§tur. 

Allah · Teala : «Kendilerini yataklarmda yalmz b1rakm.» buyuru
yor. ibn Abbas'tan naklen Ali ibn Ebu Talha onlan yalmz b1rakmanm 
kendileriyle cinsi temasta bulunmamak, aym yatakta yatmakla birlik
te onlara Slrtlm donmek oldugunu sayler. Bir~oklan bOyle soylemi§, i~
lerinde Siiddi, Dahhak, ikrime ve kendisinden gelen rivayetlerden birin
de, ibn Abbas'm bulundugu diger baz1lan ise; onlarla konu§mamasi v,e 
sohbet etmemesini de eklemi§lerdir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §6yle diyor: Kadma na
sihat eder. Kabul ederse ne ala, yoksa onu yatagmda yalmz b1r-a.kir ve 
nikahm1 terketmeksizin onunla konu§maz. Bu ise kadma elbette ag1r 
gelir. 

Miicahid, ~a'bi, ibrahim, Muhammed ibn Ka'b, Miksem ve Katade 
yalmz b1rakmanm; onunla birlikte yatmamak oldugunu, soylemi§lerdir. · 

Ebu Davud der ki: Bize Musa ibn ismail'in ... Ebu Hurre'den, onun 
da amcasmdan rivayetinde Raswullah (s.a.) §6yle buyurmu§lardir : 
Eger onlarm serke§liklerinden korkarsamz, onlan yatakta yalmz bi
rakmiz. Hammad burada Rasulullah (s.a.) m nikah1 (cinsi temasta 
bulunmayi) kasdettigini sayler. 

Ebu Davud Siinen'inde ve imam Ahmed'in Miisned'inde Muaviye 
ibn Hayde'den nakledildigine gore; o: Ey Allah'm Rasulii, bizden bi
rinin kansmm hakk1 nedir? diye sormu§tu. Allah Rasulii bunu §6yle 

. cevaplandirdilar: Yediginden yedireceksin, giydiginden giydireceksin, 
yiiziine vurmayacaksm, c;irkin oldugunu soylemeyeceksin . ve onu sa
dece evde yalmz b1rakacaksm. 

Allah Teala: «Onlan doviin.» bt.lyuruyor ki; nasihatle- ve yalmz 
b1rakmakla yola gelmezlerse incitmemek §artlyla onlan dovmeye hak
kimz vard1r. Nitekim Miislim'in Sahih'inde Cabir'den rivayete gore Ra-. 
sulullah (s.a.) veda haccmda §Oyle buyurmu§lardir: Kadmlar hakkm
da · Allah'tan korkunuz. Onlar sizin yammzda size yardimcidirlar. Sizin 
onlar iizerinizdeki hakk1mz; sizin ho§lanmadigmiz birini evinize ayak 
bastlrmamalandir. ~ayet bunu yaparlarsa; incitmeksizin onlan dovii-
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niiz. Onlann da sizin iizerinizdeki haklan; uygun §ekilde ge~imlerini 
ve giyimlerini saglamamz<hr. 

ibn Abbas ve bir~oklan ((incitmeksizin dovmek» ta'birini kullan
mi§lardir. Hasan el-Basri de; iz b1rakmayacak bir §ekilde dovmek, de
mi§tir.-Fakihler de §6yle derler: Bir orgamm k1rmamak ve iz birakma
mak suretiyle dovmektir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §6yle diyor : Onu ya
takta yalmz b1rak1r. ~ayet gelir ve yonelirse (yola gelirse) ne ala. De
gilse onu incitmeyecek bir §ekilde dovmene Allah izin vermi§tir. Onun 
kemigini k1rmayasm. ~ayet bununla yola gelirse ne ala. Degilse ondan 
kurtulmak sana. helal olmu§tur. 

Siifyan ibn Uyeyne, Ziihri'den ... iyaz ibn Abdullah' dan naklediyor 
ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdular : Allah'm cariyelerini (kadmla
rmiZl) dovmeyiniz. Bunun iizerine Hz. Orner, Rasulullah (s.a.) a ge
lerek; kadmlar kocalarma kafa tutuyorlar, diye §ikayet etti. Rasulul
lah (s.a.) da onlarm doviilmesine miisaade buyurdu. Bundan sonra bir 
~ok kadm, RasUlullah (s.a.) m hammlanna gelerek kocalanndan .§ika
yet ettiler. Bunun iizerine Allah Rasulii (s.a.) : Kocalanndan §ikayet 
eden bir ~ok kadm Muhammed'in ailesine (hammlanna) gelmektedir. 
Onlar sizin hay1rhlanmz degillerdir, buyurdular. Hadisi Ebu Davud, 
Nesei ve ibn Mace rivayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed diyor ki: Bize Siileyman ibn Davud'un ... E§'as ibn 
Kays'dan rivayetine gore; o §6yle demi§tir : Omer'e miisafir oldum. 
Hammma vararak dovdii ve §6yle dedi : Ey E§'as, Rasulullah (s.a.) dan 
ezberledigim §U ii~ §eyi sen de benden ezberle: Bir adama karlSlm ni~in 
dovdiigiinii sorma, vitri kilmadan yatma. Ravi, ii~iinciisiinii unutmu§
tur. Hadisi Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace de rivayet etmi§lerdir. 

Allah Teala : «Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramaym.>> 
buyuruyor. Allah'm miibah kild1g1 hususlardan kocasmm istedigi her 
§eye kadm itaat ettiginde; art1k kocaya, kariSI aleyhinde herhangi bir 
yol (hak) yoktur. Onu dovme ve yalmz b1rakma hakk1 da olamaz. 

Allah Teala'mn: «Muhakkak ki Allah, Aliyy ve Kebir oland1r.» kav
li; kadmlara kar§I sebebsiz yere zuliimde bulunduklarmda, erkeklere bir 
tehdiddir. Onlann (kadmlann) velisi Allah Teala olup 0, Aliyy ve Ke
bir'dir. Kadmlara zulmedenlerden elbette intikamm1 alacakttr. 
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35 - Eger aralann1n a<;Ilmas1ndan endi~eye dii~erse
niz, er kek taraf1ndan bir hakem, kad1n tarafrndan · bir ha
kem gonder.ln. Bunlar ba:n~tirmak isterlerse Allah; onlarrn 
aras1ru bulur. Muhakkak ki Allah, Alirri, Habir olandir. 

Hakem Uslllu 

Allah Teala once kadmm yuz c;evirmesi ve serke§liginden ibaret 
olan birinci durumu zikrettikten sonra, kan kocanm birbirlerinden nef
ret etmeleri (uzakla§malan) durumuna i§aretle : <cEger aralanmn a~al
masmdan endi§eye dti.§erseniz; erkek tarafmdan bir hakem, kadm ta
rafmdan bir hakem gonderin.» buyuruyor. 

Fakihler §6yle diyorlar: Kan kocanm aras1 ac;Ildigmda; hakim, 
her ikisini birden onlann durumlanm gorup gozetecek guvenilir birinin 
yanma oturtur. Bu ki§i, herhangi birinden gelecek zulmu ve kotti.lugu 
engeller. i§leri zorla§lr ve has1mhklan uzarsa, o zaman hakim, kadmm 
ailesinden ve erkegin ailesinden hirer giivenilir ki§i gonderir. Bunlar 
biraraya gelerek kan kocamn durumu uzerinde dli§ti.nurler ve faydah 
gorecekleri §ekilde ya aymrlar, ya da birle§tirirler. Fakat kanun koyu
cu (§ari), burada birle§meyi daha uygun gorerek : <<Bunlar ban§tirmak 
isterlerse Allah onlarm arasm1 bulur.» buyuruyor. 
· ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §Oyle demi§tir: Allah 

Teala; erkegin ailesinden bir ki§i, kadmm ailesinden de bir ki§i oll .... ak 
iizere; iki salih ki§inin gonderilmesini emretmi§tir. Bunlar bakacaklar; 
§ayet koti.ilti.k yaJ?an erkek ise, kansm1 ondan ay1racaklar ve erkegin 
iizerine nafaka koyacaklard1r. §ayet kotti.luk yapan kadm ise; bu du
rumda da onu kocas1yla birle§tirecekler ve kadma nafakay1 vermeyecek
lerdir. Kan kocay1; ay1rmak ya da birle§tirmek hususunda ittifak eder
lerse bunu emretmeleri caizdir. §ayet birle§tirmeyi uygun gori.ir de kan 
kocadan birisi buna raz1 olur, digeri istemezse ve daha sonra da birisi 
raZI olursa; raz1 olan digerine varis olur. Rftz1 olmayan ise raz1 olana 
varis olamaz. Hadisi ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir rivayet etmi§lerdir. 

Abdiirrezzak, Ma'mer kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayet ediyor ki; 
o §6yle demi§tir: Ben ve Muaviye hakem olarak gonderildik. -Ma'mer 
diyor ki : Bize ula§tigma gore onlan gonderen Hz. Osman imi§-- (Hz. 
Osman;) onlara §6yle demi§ : Eger birle§tirmeyi uygun gori.irseniz bir
le§tirin. Yok aynlmalanm uygun goruyorsamz aymn. 

Yine Abdi.irrezzak rivayet ediyor : Bize Cureyc'in ibn Ebu Miiley
ke'den naklettigine gore; Akil ibn Ebu Talib, Fatima Bint Utbe ibn 
Rabia ile evlenmi§ti. Fatima: Bana gelirsin ve ben de sana nafaka ve
rmm, demi§ti. Akil yamna girdiginde; Utbe ibn Rabia ve §eybe ibn 
Rabia neredeler? diye sormu§. Akil de : Ate§e girdigin zaman, onlar 
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senin sagmdadirla:r', diye cevab vermi§. Bunun i.izerine Fatima elbise..: 
sini toparlay1p Hz. Osman'a gelip durumu anlatmi§. Hz. Osman gi.ile
rek; ibn Apbas'1 ve Muaviye'yi gondermi§. ibn Abbas: Ben ikisini ay1-
racag1m, demi§. Muaviye de: Abdimenat ogullarmdan iki ihtiyan ayi
racak degilim, demi§. ibn Abbas ve Muaviye yanlarma gittiklerinde; 
yi.izlerine kap1lan kapatmi§lar. 

Yine Abdi.irrezzak anlatiyor: Bize Ma'mer'in ... Ubeyde'den naklet
tigine gore; o §6yle demi§tir : Hz. Ali'nin yanmda idim. Bir kadm ko
casiyla birlikte ona geldi. Her birinin yanmda bir grup bulunuyordu. 
Her iki grup da hirer hakem 91kard1lar. Hz. Ali hakemlere; i.izerinize di.i
§eni biliyor musunuz? Eger birle§tirmek isterseniz birle§tirin, dedi. Ka
dm; lehime, ya da aleyhime olsun Allah'm kitabma raZiyiffi, dedi. Er
kek ise; aynhk ise haytr (raz1 olmuyorum), dedi. Hz. Ali: Yalan soy
lectin, lehine veya aleyhine olsun Allah'm kitabma raz1 oluncaya kadar 
bOyle devam edeceksin, dedi. Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
ibn Cerir de Ya'kub kanahyla... Hz. Ali'den bir benzerini rivayet et
mi§tir. 

Cumhur-u Ulema'nm mezhebine gore; hakemlerin ayirma ve bir
le§tirme yetkileri vard1r. ibrahim en-Nehai §Oyle demi§tir: iki hakem 
kan-kocanm arasm1 bir, iki, ii9 talak ile ay1rmay1 isterlerse bOyle yapa
bilirler. Bu, Malik'ten de rivayet edilmi§tir. 

Hasan el-Basri ise §Oyle demi§tir: Hakemler; birle§tirmeye hi.ikme
dybilirler, ama ay1rmaya hi.ikmedemezler. Katade ve Zeyd ibn Eslem de 
bOyle demi§lerdir. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Sevr ve Davud bununla fetva 
vermi§lerdir. Bunlarm dayariaklan; Allah Teala'mn : «Bunlar ban§tlr
mak isterlerse, Allah Teala onlann arasm1 bulur.» buyurup aynhg1 zik
retmemi§ olmas1d1r. 

~yet hakemlerin ikisi de kan-koca tarafmdan vekil edilmi§lerse; 
birle§tirme ve ay1rma hususurtdaki hi.iki.imleri ge9erli olur ve bu konu
da ihtilaf yoktur. imamlar hakemler konusunda da ihtilat etmi§lerdir ·: 
Hakemler; hakim tarafmdan m1 ta'yin edilmi§lerdir? -ki bu takdirde 
e§lerin her ikisi de raz1 olmasalar bile hi.iki.im verebilirler- Yoksa iki 
e§ tarafmdan ta'yin edilmi§ vekiUer midir? Bu hususta iki gori.i§ var
dir: Cumhur, birinci gori.i§tedir. Zira Allah Teala: «Erkek tarafmdan 
bir hakem, kadm tarafmdan bir hakem gonderin.» buyurmU§ ve bunlan 
hakem diye isimlendirmi§tir. Hakim ise; hakkmda hi.iki.im verilenin 
rtzasma bakmaks1zm hi.iki.im verir. Ayetin .zahiri de ooyledir. ~afii mez
hebinin yeni gori.i§i.i ile Ebti Hanife ve ashabmm gori.i§leri budur. ikinci 
gorii§€ gelince bu; Hz. Ali'nin; koca; aynhk olacaksa; haytr, dediginde; 
ona yalan soyledin. Kadmm soyledigini sen de soyleyinceye kadar so
zi.ine dayamr. ikinci gorii§e kail olanlar, derler ki: ~ayet hakemler ha-
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kim sayilsalardi, kocamn ikrarma ihtiya9 duyulmazdi. En dogrusunu 
Allah bilir. 

§eyh Ebu Orner ibn. Abdiilberr der ki: Alimlerin icma'ma gore; iki 
hakemin goru.§leri aynld1gmda; digerinin de sozune i'tibar edilmez. Ka"" 
n-koca, iki hakemi vekil kilmasalar· bile hakemlerin birle§tirme konu ... 
sundaki sozleri gegerlidir. Alimler; aymna konusunda hakemlerin soz-

. lerinin ge9erli olup olmad1g1 konusunda ihtilat etmi§lerdir. Ancak daha 
sonra Cumhur'dan, hakemlerin bu konudaki sozlerinin de ge9erli ola-
cagi gorU.§U. rivayet edilmi§tir. · 

36 - Allah' a ibadet edin. O'na hi<;bir ~eyi ortak ko~
maym. Ana babaya, ya.k1nlara, yetimlere, du~kiinlere, ya
km kom~uya, uzak kom~uya, yalun arkada~a. yolcuya ve 
elinizin altlnda bulunanlara iyilik edin. Allah kendini be
genip bobiirlenenleri elbette sevmez. 

Allah Teala, tek ve ortag1 olmaksiZin kendisine ibadeti emrediyor. 
Yaratan, nz1k veren, nimetlendiren, her halve durumda yarattiklarma 
fazll ile muamele eden O'dur. Onlar tarafmdan tevhide ve yaratlkla
rmdan hi9bir §eyle §irk ko§ulmamaya hak kazanmi§tlr. Nitekim Rasu
lullah (s.a.).. Muaz'a §6yle demi§tir: Allah'm kullar uzerindeki hakkl 
nedir, biliyor musunj...-Muaz : Allah ve Rasulu en iyi ,bilir, deyince; Ra
sulullah : O'na ibadet etmeleri ve O'na hi9bir §eyle ortak ko§mamala
ndir, buyurmu§ sonra tekrar sormu§ : Bunu yaptlklannda kullarm 
Allah uzerindeki hakk1 nedir, biliyor musun? Onlara, azab etmemesidir, 
demi§. Sonra Allah Rasulu ana-babaya iyiligi tavsiye etmi§. Zira Allah 
Teala, anam babam senin var olman i9in bir sebep k1lm1§ ve 90k yerde 
kendine ibadetin yanmda ana babaya iyiligi zikretmi§tir. Nitekim §U 
ayetler de boyledir: «Rabbm buyurmu§tur ki: Kendisinden ba§kasma 
ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasm1z.» (isra, 23), «B~na 
ve ana-babana §Ukret. DonU.§ ancak Bana'd1r.» (Lokman, 14) 

Sonra Allah Teala ana babaya iyiligin yanmda erkek ve kadm ak
rabalara iyiligi de emretmi§tir. Nitekim bir padiste §6yle buyurulur: 
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Fakire sadaka; sadakad1r, akrabaya olursa; hem sadaka, hem de s1la-i 
rahim'dir. 

Allah Teala : «Yetimlere iyilik edin.n buyuruyor. <;unku onlar, i§., 
lerini gorecek ve kendilerine harcamada bulunacak sahiblerini kaybet
mi§lerdir. i§te Allah Teala bunlara iyiligi ve §efkati emrediyor ve «DU§
kunlere iyilik edin.» buyuruyor. Bunlar, keridilerine yetecek §eylcri bu
lunmayan ihtiyar; sahipleridir. Allah Teala onlara yetecek ve zaruri ihti
yar;lanm giderecek §eylerle yard1mda bulunulmasm1 emretmi~tir._ Fa
kir ve miskin (dfi§kfin)lerden Tevbe suresinde tekrar soz edilecektir. 

«Yakm kom§uya ve uzak kom§uya iyilik edin.» ayeti hakkmda ibn 
Abbas'tan naklen Ali ibn Ebu Talha §5yle diyor: Yak1h kom§u, aramz
da akraballk olan, uzak kom§u da aramzda akrabahk olmayan kom§U
dur. Bu tefsir ikrime, Mucahid, Me'mun ibn Mihran, Dahhak, Zeyd ibn 
Eslem, Mukatil ibn Hayyan ve Katade'den de rivayet edilmi§tir. 

Ebu ishak ise, nevf el-Bekkali'den rivayeUe yakm kom§umm mfis
luman, uzak kom§unun da yahudi ve h1ristiyan kom§ular oldugunu soy
lemi§tir. Bu gori.l§ ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet edil
mi§tir. 

Cabir el-Cu'fi ... Alive ibn Mes'ud'dan rivayetle ((Yakm kom§Ull dan 
kadmm kastedildigini soylemi§tir. Miicahid de ((Uzak kOill§U» dan, ·yol
culuktaki arkada§m kastedildigini sayler. 

Kom§uya (iyilik yapmaYI) emreden bir r;ok hadis varid olmu§tur. 
Bunlardan bize ula§anlan zikredelim : 

1 - imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer'in .. . Abdul
lah ibn Omer'den naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §5yle buyurmu§
lardlr :. 

Cib~ bana kom§uyu o kadar tavsiye etti ki·;· onu .varis kllaca~m 
sandlm. Hadisi; Buhari ve Mfislii:n Sahih'lerinde Orner Ibn Muhammed 
ibn Zeyd ibn Abdullah ibn Omer'den rivayetle tahric etmi§lerdir. 

2 - imam Ahmed diyor ki : ·Bize Sufyan'm.. . Abdullah ibn Amr' 
dan naklettigine gore; RasUlullah (s.a.) : Cibril bana kom§uyu o kadar 
tavsiye etti ki, onu varis k1lacagm1 sand1m, buyurmu§tur. ·Hadisi Ebu 
Davud da rivayet etmi§tir. Hadisin bir benzeri, Tirmizi tarafmdan Suf
yan ibn Uyeyne kanallyla Be§ir'den rivayet edilmi§tir. Tirmizi, hadisin 
bu yonden garib ve hasen oldugunu sayler. Hadis, Mucahid tarafmdan 
Ai§e ve Ebu Hureyre'den merfU' olarak rivayet edilmi§tir. 

3 - Yine imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Abdullah ibn Ye-
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zid'in ... Abdullah ibn Amr ibn el-As'dan naklettigine gore; Rasulullah 
(s.a.) : Allah katmda arkada§lann en hay1rhs1, arkada§ma en hay1rll 
olanlandlr. Yine Allah katmda komgulann en hayirllsl kom§usuna en 
ha.y1rh olamd1r, buyurmu§tur. Hadisi Tirmizi de Ahmed ibn Muhammed 
kanallyla Hayve ibn §ureyh'den rivayet etmi§ ve hasendir, garibtir, de
mi§tir. 

4 - 'imam Ahmed der ki: Bize Abdurrahman ibn Mehdi'nin ... 
Omer'den naklettigine gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular : Ki§i, 
kom§usunun onunde karmm doyurmasm. Hadisi sadece imam Ahmed 
rivayet etmi§tir. 

5 - imam Ahmed, Ali ibn Abdullah kanallyla ... Mikdad ibn el
Esved'den rivayet ediyor ki; Rasulullah (s.a.) ashabma sormu§tu : Zina 
hakkmda ne dersiniz? Onlar: Onu, Allah ve Rasulu haram kilmi§tlr, 
ve o k1yamet gunune kadar haramd1r, dediler. Allah RasulU: Ki§inin 
on kadmla · zina etmesi, komgusunun hamm1yla zina etmesinden ~ok 
daha hafiftir, buyurmu§tur. Sonra; hirsizhk hakkmda ne dersiniz? diye 
sordular. Onlar yine : H1rsizhg1, Allah ve RasulU haram kilmi§tlr ve o 
haramd1r, dediler. Allah RasulU : Ki§inin on evden h1rs1zhk etmesi kom
§Usundan hirs1zhk etmesinden ~ok daha hafiftir, buyurdular. Hadisi sa
dece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Ancak Buhari ve Mlislim'de ibn 
Mes'ud'dan rivayet edilen §U hadis bunu desteklemektedir. ibn Mes'ud 
der ki : 

Rasulull<J.h'a; ey Allah'm RasulU Allah katmda hangi gunah en bu
yuktur? diye sordum. Seni yaratt1g1 halde Allah'a §irk km~mand1r, bu
yurdular. Ben: Bu, ger~ekten buyuk bir (su~) tur. Sonra hangisi? diye 
sordum. Seninle beraber yiyecek korkusuyla ~ocugunu oldiirmend.ir, bu
yurdular. Ben: Sonra hangisi? diye sordum. Komgunun hamm1yla zina 
etmendir, buyurdular. 

6 - Yine imam Ahmed, Yezid kanahyla ... Ebu'l-Aliye'den, o da 
ansardan bir adamdan rivayet ediyor ki, o §oyle demi§tir: Rasulullah'm 
yanma gitmek uzere ailemin yamndan aynld1m. GOrdum ki, Rasulullah 
ayakta duruyor ve bir adam ana dogru gidiyor. Bir i§leri (ihtiya~lan) 

oldugunu sandim. Ansari anlatmaya devam eder ve §oyle der: Rasulul
lah (s.a.) o kadar ~ok ayakta durdu ki, ayakta bu kadar uzun sure dur-
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dugu ic;in Hz. Peygambere ac1d1m. Adam gidince; Rasulullah '(s.a.) a 
§oyle dedim: Ey Allah'm Rasulii, bu adam sizi o kadar c;ok ayakta bek
letti ki, uzun siire sizi ayakta beklettigi i\!in si,ze ac1dlm. 

Rasuluilah (s.a.) : Onu gordiin mii? diye sordu. Ben; evet deyince: 
Kim oldugunu biliyor musun? diye sordu. Ben; haYir dedim. 0, Cibril'dir. 
Bana kom§uyu o kadar tavsiye etti ki; onu varis kllacag1m sand1m, bu
yurarak §Oyle devam etti :. Eger ona selam verseydin senin se_larmm 
ahrd1. 

7 - Abd ibn Humeyd Miisned'inde §Oyle diyor : Bize Ya'la ibn 
Ubeyd ... Cabir ibn Abdulla:V'dan nakletti ki; o §Oyle demi§tir : Rasulul
lah (s.a.) Cibril ile birlikte cenaze namaz1 k1lman yerde namaz kilar
ken, Medine'nin. iist klSlmlannda oturan bir adam geldi. Cibril gidince 
adam sordu: Ey Allah'm Rasulii, seninle birlikte gormii§ oldugum bu 
adam kimdir? Rasulullah · (s.a.) : Onu gordiin mii? diye sordu. Adam, 
evet deyince; oyleyse pek c;ok hay1r gordiin, bu Cibril'dir. Bana kom§u
yu o kadar tavsiye etti ki; onu varis k1lacagm1 sand1m, buyurdular. Bu 
tarikten rivayetinde, Abd ibn Humeyd tek kalml§tlr ve bu hadis bir 
onceki hadisi te'yid etmektedir. 

8 - Ebu Bekr el-Bezzar diyor ki : Bize Ubeydullah ibn Muhammed' 
in ... Cabir ibn Abdullah'tan naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyurdular: Kom§ular iic;diir: Kom§u vard1r; bir hakk1 olur. Kom§u
lann hak yoniiyle en a§ag1s1 budur. Kom§U vard1r, iki hakk1 olur. Kom§U 
vard1r, iic; hakk1 olur. Kom§ulann hak yoniinden en iistiinli de budur. 
Bir hakk1 olan; mii§rik :ve akraba olmayan kom§udur. Bunun yalmzca 
kom§uluk hakk1 vard1r. iki hakkl olan kom§u; miisliiman kom§udur. 
Onun; bir islam, bir de kom§uluk hakk1 vard1r. Uc; hakk1 olan kom§liya 
gelince; bu da miisliiman ve akraba olan kom§udur. Bunun bir kom
§uluk, bir islam ve bir de akrabahk hakk1 vard1r. Bezzar diyor ki : Bu 
hadisi Abdurrahman ibn Fudayl'dan sadece ibn Ebu Fiideyk'in rivayet 
ettigini biliyorum. 

9 - imam Ahmed, Muhammed ibn Ca'fer et-Taberi kanallyla ... 
Hz. Ai§e'den. rivayet ediyor ki o, Rasulullah'a; benim iki kom§um var, 
hangisine hediye vereyim? diye sormu§. Allah Rasillii de, kap1s1 sana 
daha yakm olanma, buyurmu§. Hadisi Buhari, §u'be'den rivayet etmi§-
t~ ' 

A.yette gec;en <<Yakm arkada§» hakkmda Sevri... Alive i:bn Mes'ud' 
dan rivayetle; bu, kadmd1r- (ki§inin kans1d1r) den1i§tir. ' ' 

i:bn Ebu Hatim §Oyle diyor: Bu ac;1klamanm benzeri Abdurrahman 
ibn Ebu Leyla, Ibrahim en-Nehai, ·Hasan ve kendisinden gelen rivayet
Ierden birinde Said ibn Ciibeyr'den nakledilmi§tir. ibn Abbas, Miicahid, 
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ikrime ve Katade bunun; yol arkada§I oldugunu soylerken, Said ibn 
Ciibeyr; salih arkada§tlr, demi§. Zeyd ibn Eslem de, o hazarda (ikamet 
halinde) seninle birlikte oturan, yolculukta da arkada§ oland1r, demi§tir. 

Ayette ki ( .,_WI.)-11 ) kelimesi; ibn Abbas ve bir cemaatten ri
vayete gore miisafirdir. Mucahid, Ebu Ca'fer el-Bak1r, Hasan, Dahhak 
ve Mukatil de; yolculukla gegerken, sana ugrayan ki§idir, demi§lerdir. 
Bu gorii§ daha kuvvetlidir. Miisafir oldugunu soyleyenlerin maksad1 yol
dan gegen ki§i ise, iki gorii§ ayrud1r. Yolcular hakkmda Tevbe suresinde 
bilgi verilecektir. Allah'a giivenir ve O'na tevekktil ederiz. 

Allah Teala'run: «Elinizin altmda bulunanlara iyilik edin.'> buy
rugu; kolelere iyiligi tavsiye etmektedir. Qiinkii kole garesiz ve zay1f 
olandu. insanlarm ellerinde esirdir. RasuluUah (s.a.) oliimiinden on
ceki hastahgmda iimmetine vasiyette bulunup §Oyle buyurmu§lardi : 
Namaza sanlm ve ellerinizin altmda bulunanlara (kolelere) dikkat edin. 
Bunu gok tekrarlann§lardi. 

imam Ahmed der ki: Bize ibrahim ibn Ebu'l-Abbas'm ... Mikdam 
ibn Ma'dikerib'den naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§
lardir : Kendi nefsine yedirdigin, senin igin bir sadakadlr. <;ocuguna ye
dirdigm, senin igin bir sadakadir. Kanna yedirdigin, senin igin bir sa
dakadlr. Hizmet~me yedirdigin, senin igin bir sadakad1r. Hadisi Nesei, 
Bakiyye'den rivayet etmi§tir ve isnad1 sahihtir. Allah'a hamdederiz. 

Abdullah ibn Amr'dan rivayet edildigine gore; o, kahyasma §oyle 
demi§ti: Kolelere yiyeceklerini verdin mi? 0, hay1r deyince de: Git ve 
onlara yiyeceklerini ver. Qiinkii Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
Ki§iye giinah olarak; sahib olduklarma (kolelerine) yiyec~klerini ver
memek yeter. Hadisi Miislim rivayet etmi§tir. 

Ebu Hiireyre'den rivayete gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§
lardlr: Kolenin yiyecek ve gi:Vecegi (efendisinin iizerinde) bir hakkl
dlr. Ona ancak giiciiniin yetebilecegi i§ yiiklenir. Bu hadisi de Miislim 
rivayet etmi§tir. Yine Ebu Hiireyre'den rivayete gore; Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§lardlr : Sizden birinin hizmetgisi yemegini getirdiginde, 
§ayet birlikte oturtmuyorsa, bir veya iki lokma, bir veya iki yiyecek ona 
versin. Zira o, kendi:Sinin rahat ettirilmesini ve tedavisini iistlenmi§tir. 
Hadisi Buhari ve Muslim tahric etmi§lerdir. Laf1z, Buhari'nindir. Miis
lim'in lafz1 ise §oyledir : Kendisiyle birlikte oturtsun ve o da yesin. f$a
yet yemek az ise eline bir yeya iki yiyecek koysun. 

Ebu Zerr'den rivayet edildigine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyur
mu§lardir: 
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Onlar, karde§leriniz, kale ve cariyelerinizdir. Allah onlan sizin el
leriniz altmda kilmi§tlr. Kimin karde§i elinin altmdaysa; ana yedigin
den yedirsin, giydiginden giydirsin ve gii~ yetiremeyecekleri i§i onlara 
yiiklemesin. §ayet onlara boyle bir i§ yiiklerseniz onlara yard1m ediniz. 
Hadisi Buhari ve Muslim tahric ~tmi§tir. 

Allah Teala : <<Allah kendini begenip, bi:ibiirlenenleri elbette sev
n1ez.n buyuruyor. Yani kendi kendini begenen, kibirlenen, biiyuklenen, 
insanlara kar§l oviinen, kendini insanlardan daha hayirh goren ki§ileri 
Allah elbette sevmez. 0 kendince biiyiik, ama Allah katmda hakir ve 
kii~iiktiir. insanlar katmda da sevilmeyen ki§idir. 

Miicahid «Allah kendisini begenenleri sevmez.» ayetinde kibirle
nenlerin; «B6bilrlenenleri sevmez.» k1smmda da verdiklerini sayan ki
§ilerin kastedildigini soyler. Bu ki§i, AUah'a §iikretmez ve Allah'm 'ken
disine vermi§ oldugu nimetlerle insanlara kar§I bobiirlenir. Bu nimetler
den dolay1 Allah'a c;ok az §iikreder, demi§tir. · 

ibn Cerir der ki : Bize Hiiseyn'in... Abdullah ibn Vak1d Ebu Reca 
el-Hervi'den naklettigine gore; o, kolelerine kotii davrananlan, aym 
zamanda kendini begenip bobiirlenir bulursun, demi§tir. Ve «Elinizin 
altmda bulunanlara iyilik edin.» ayetini okudu. Sonra, her bir asiyi; 
aym zamanda zalim ve §aki bulursun, dedi ve: «Bir de anneme iyi dav
ranmann 6giitledi ve beni bedbaht bir zorba k1lmad1.» (Meryem, 32) 
ayetini okudu. l 

Kendini begenip bi:ibiirlenenler hakkmda ibn Ebu Hatim, Avvam 
ibn Hav§eb'den rivayetle §6yle diyor: Bize babannn ... Mutarrif'den 
naklettigine gore; o §i:iyle demi§tir: Bana Ebu Zerr'den bir hadis ula§tl. 
Onunla bulu§mayi ~ok arzu ediyordum. Onunla bulli§tugumda: «Ey 
Ebu Zerr; bana ula§tlgma gore, sen RasUlullah (s.a.) m : Allah Teala 
ii~ ki§iyi sever ve ii~ ki§iye de bugz eder, buyurdugunu iddia ediyormu§
sun, dogru mu? dedim. 0, evet dedi. Ve ii~ kere: Dostuma isnad ederek 
yalan soyleyecegimi sanm1yorum, dedi. Ben; Allah'm bugz ettigi ii~ ki§i 
kimlerdir? diye sordum. 0 ; kendini begenip bobiirlenen ki§idir. Onu, 
size indirilen Allah'm kitabmda da bulmuyor musunuz? deyip «Allah, 
kendini begenip bobiirlenenleri elbette sevmez.» ayetini okudu. Yine 
ibn Ebu Hatim rivayet ediyor: Bize babamm ... Ebu Temime'den, onun 
da Belhiiceym'li bir adamdan naklettigine gore; o, ey Allah'm Rasulii, 
bana tavsiye et, demi§ti. Allah'm Rasulii de : Elbiseni yerde siiriimek
ten sakm. Qiinkii elbiseyi yerde siiriimek kendini begenme alametidir. 
Allah ise kendini begenenleri sevmez, buyurmu§tu. 

l 

l 

1 
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37 - Onlar ki hem cimrilik ederler, hem de insanlara 
cimrilik tavsiye ederler ve Allah'1n kendilerine lutfundan 
verdigi ~eyleri saklarlar. Biz, kafirler ic;in hor ve riisvay 
edid bir azab hazrrladlk. · 

38 - Mallanru, insanlara gosteri~ ic;in sarfeden, Al
lah' a ve ahiret gunune inanmayanlan da Allah sevmez. 
Seytan kime arkada~ olursa o ne kotu bir arkad~tir. 

39 - Ne olurdu sanki; onlar, Allah'a, ahiret giiniine 
inanin.I~ ve Allah'1n verdigi nz1klardan riyas1zca infak et
mi~ olsalard1. Allah onlan c;ok iyi bilendir. 

Allah Yolunda infak 

Allah Teala; mallanyla cimrilik edip de emretmi§ oldugu §ekilde 
ana-babaya iyilikte, yakmlara, yetimlere, dii§kiinlere, yakm kom§uya, 
uzak kom§uya, yakm arkada§a, yolcuya, ellt~rinin altmda bulunan ko
lelere, infak etmeyen, Allah'm onlar iizerindeki hakkmi vermeyen ve 
aym zamanda insanlara cimriligi emredenleri burada kotiiliiyor. Ra
sulullah (s.a.) da hadis-i §erif'lerinde : Hangi hastallk, cimrilikten da
ha ag1rd1r? ve; cimrilikten sak1mmz. Zira o, sizden oncekileri helak 
etmi§tir. Onlara s1la-i rahm'i kesmeyi (onlara gelip gitmemeyi, onlara 
iyilik · yapmamayt) emretmi§, onlar buna uymu§; giinahlan i§lemeyi 
emretmi§, onlar da giinahkar olmu§lardtr, buyurmu§tur. 

Allah Teala: «Allah'm kendilerine lutfundan verdigi §eyleri sak
larlar.>> buyuruyor. Cimrilik, Allah'm veqni§ oldugu nimetleri inkardtr. 
Bu nimetler o ki§ide goriilmez ve a(;Iga (;Ikmaz. Ne yemesinde, · ne giyi
minde ve ne de harcamasmda. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette : 
«Dogru..c;u insan, Rabbma kar§I (;Ok nankordiir. Dogrusu kendisi de buna 
hakktyla §ahiddir.>> (Adiyat, 6) buyururken; burada da ccAllah'm kenj 
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dilerine lutfundan verdigi §eyleri saklarlar.n buyurup onlan <<Biz ka
firler ic;in hor ve riisvay edici bir azab hazrrladik.» ayetiyle tehdid edi
yor. Kiifiir; ortme ve gizlemectir .. Cimri de Allah'm kendisine. verdigi 
nimetleri orter, gizler ve inkar eder. 0 da Allah'm kendine verdigi ni
metlerini inkar etmi§tir. Bir hadiste : Allah Teala bir kula nimet ver
diginde o kulun iizerinde nimetinin goriinmesini sever, buyurulmu§tur. 
Rasululah (s.a.) dualarmda §Oyle ·cterlerdi: Bizi nimetine §iikreden ve 
onu kabul ederek sana sena'da (ovgiide)' bulunan kil. Nimeti bizim iize
rimize tamamla. 

Seleften bazllan bu ayetin Rasulullah (s.a.) m srfatma dair yan
larmdaki bilgiyi ac;rga vurmayarak gizleyen yahudilerin cimriligme 
·hamletmi§lerdir. Bunun ic;indir ki; Allah Teala «Kafirler ic;in hor ve 
riisvay edici bir azab hazrrladrk.» buyurmu§tur. Bu gorii§ii ibn ishak ... 
ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. Miicahid ve bir c;oklan da boyle soyle
mi§lerdir. 

~iiphe yok ki; ayetin buna da ihtimali vardrr. Ancak ayetin zahirin
den anla§Ilan, -her ne' kadar ilimde cimrilik de evleviyetle . buna da
hilse de- maldan cimrilik hakkmda sevkedilmi§ olmasrdrr. Soziin akl§I; 
akrabalara ve zayrflara infakda bulunma hakkmdadrr. Bundan sonraki 
ayet de ooyledir. Ki o ayette de once : «Mallanru insanlara gosteri§ ic;in 
sarfeden» buyurularak kotiilenmi§ (zemmedilen) ve eli s1k1 olanlar zik
redilmi§ ki; bunlar cimrilerdir. Sonra da gosteri§ ic;in dagrtanlar zik
redilmi§lerdir. Bunlar, bu vermeleriyle Allah'm nzasmr istemezler de, 
§an ve §6hrete kavu§mak ve insanlar tarafmdan comertlik sebebiyle 
oviilmek isterler. Cehenneme ilk atrlacak tic; smrfm zikredildigi ha
dis-i §erif'te bunlann «Yaptrklanru gosteri§ ic;in yapan alim, gazi ve mal 
sarfedenler oldugu» bildirilmektedir. Mal sahibi §Oyle der : Senin yo
lunda harcanmasmr istedigin hic;bir §eY brrakmadrm ve senin yolunda 
harcadrm. Allah Teala'da; yalan soyledin, sen comert denilmesini iste
mi§tin ve sana boyle denildi, buyurur. Yani oria: Sen miikatatrm diin
yada aldm. Yapml§ oldugun i§ ile senin maksadm da buydu, denilir. 

Bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.) Adiyy'e : Baqan bir i§ (§ey) iste
di de, ona ula§tl (kavu§tu), buyurdular. 

Ba§ka bir hadiste de Rasulullah (s.a.) a Abdullah ibn Ciid'an'm du
rumu sorulur. infakda bulunmasr ve kale azad etmesi ona fayda vere
cek mi? denir. Rasulullah; ~oyle buyurur: Hayrr, bir gun olsun; Al
lah'rm, din giinii hata~m bagr§la, dememi§tir. 

Bunun ic;indir ki; Allah Teala : «Allah'a ve ahiret giiniine inanma
yanlan da Allah sevmez.» buyuruyor. Yani onlan bu kotiiliikleri yap
maya, ma'ruf §ekilde itaatte bulunmaktan yiizc;evirmeye §eytan siiriik
lemi§tir. Onlara arkada§ olarak gaflete dii§iirmii§, haktan yiiz c;evirtmi§ 
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ve onlara c;irkinlikleri guzel g6stermi§tir. Allah Teala : «§eytan kime 
arkada§ olursa, o ne kotu bir arkada§tlr.» buyurmu§tUr. 

Sonra Allah Teala : «Ne olurdu sanki onlar, Allah'a, ahiret guniine 
inanmi§ ve Allah'm verdigi nz1klardan riyas1zca infak etmi§ olsalard1 ... n 

buyuruyor ki; en guzel yola girseler, ahiret hayatmda Allah'm, guzel 
amel i§leyenlere va'dettiklerini umarak gosteri§i b1rak1p Allah'a imana 
ve ihlasa donseler, Allah'm sevip ho§nlid oldugu §ekilde Allah'm kendi
lerine verdigi nz1klardan infak etselerdi; bir daha onlan hic;bir §ey 
uzemez, kederlendiremezdi. 

Allah Teala: !rAllah onlan c;ok iyi bilendir.» buyurmu§tur. Allah 
Teala onlarm salih veya bozuk niyyetlerini iyi bilir. Onlardan kimin 
tevfika miistehak oldugunu bilir de onu muvaffak k1lar, dogru yola eri§
tirir, raz1 olacag1 salih ameller i§lemeye muvaffak k1lar. ilahi katmdan 
kovulup terkedilmeye hak kazanam da iyi bilir. Onlar, kap1smdan ko
vulmu§ dunya ve ahirette zarar ve ziyana ugram1§lard1r. Allah bundan 
korusun. 
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40 - Allah; !]iiphesiz zerre kadar haks1zhk yapmaz. 
Zerre kadar iyilik yap1lsa onu kat kat arttinr. Ve kendi ka
tlndan biiyiik bir miikafat verir. 

41 - Her ummetten bir !]ahid kildigmuz ve onlara da 
seni !]ahid getirdigimiz zaman (bakalrm) nice olacak? 

42 - i$te 0 gun, 0 kiifredip peygambere asi olanlar, 
isterlerdi ki; yerle bir olsalard1 da Allah' dan o bir s6zi.i giz-
l~memi!] bul unsalard1. · 

tsU\m Ummetinin ~ahidligi 
I 

Allah Teala haber veriyor ki; k1yamet gunu, kullanndan ·hie; biri
sine bir hardal tanesi ve bir zerre ag1rhgmca zulmedilmeyecektir. Bila
kis eger kul ; guzel ameller i§lemi§Se, kar§1hg1m tam olarak ve kat kat 
fazlas1yla verecek. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayetlerde de §i:iyle bu
yurmu§tur : «Ogulcugum, i§ledigin §ey bir hardal tanesi kadar da ol-
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sa; bir kayanm iginde veya goklerde, yahud yerin derinliklerinde de bu
lunsa, Allah onu getirir.>1 (Lokman, 16), <•0 gun insanlar, yaptlklarmm 
kendilerine gosterilmesi igin boltik bOltik donerler. Kim zerre kadar ha
yir yapmi§Sa onu gortir. Kim de zerre kadar kottiltik yapml§Sa onu go
rtir.» (Zilzal, 6 - 8). 

Buhari ve MO.slim'de Zeyd ibn Eslem kanallyla ... Ebu Said el-Hud
ri'den, onun da RasUlullah (s.a.) dan rivayetine gore uzun §efaat hadi
sinde §Oyle buyurulmu§tur: Allah Teala: Dantin, kimin kalbinde har
dal tanesi kadar iman bulursamz, onu ate§ten g1karm, buyuracak. Ha
disin diger bir rivayetinin lafz1 §6yledir: 'inin, inin, inin. Bir zerre agir
hgmca imam olam ate§ten 91karm. Ve bir gok ki§iyi <;Ikaracaklar. Ebu 
Said sonra §Oyle demi§tir: Dilerseniz, «Allah §tiphesiz zerre kadar hak
Slzhk yapmaz.» ayetini okuyunuz. 

ibn Ebu Hatim §6yle diyor: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Abdullah 
ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o §6yle demi§tir : Klyamet gtinii kadm 
ve erkek kul getirilecek. Bir mtinadi ilklerin ve sonlarm (btittin insan

·larm) huzurunda §oyle nida edecek : Bu falan oglu faland1r, kimin hakk1 
var ise gelsin hakkm1 alsm. Kadm, babasi, karde§i ya da kocasi tizerin
de hakk1 oldugu igin sevinecek. Sonra Abdullah ibn Mes'ud : «0 gun 
aralannda soy yakmllg1 fayda vermez. Birbirlerine bir §ey de soramaz
lar.» (Mii'minun, 101) ayetini okuyarak, §6yle devam etti: Allah Teala 
kendi hakkmdan diledigini bagi§lar. Ama insanlann haklanndan hi9-
birisini bagi§lamaz. Ki§i insanlarm huzuruna dikilir de §6yle nida edi
lir: Bu, falan oglu falandm Kimin hakk1 var ise gelsin, hakk1m alsm. 
Bunun tizerine kul : Rabb1m, diinya bitti (ge9ti) onlann haklanm ne
reden vereyim? der. Allah da §Oyle buyurur: iyi amellerinden alm ve 
hak sahibine istegi kadar verin. §ayet kul Allah'm dostu (sevdigi bir 
kul) ise; ona bir zerre ag1rhgi ihsanda bulunur. Ve bu zerre miktanm 
art1rarak onu cennete koyar. Sonra Abdullah bize : «Allah . zerre kadar 
haks1zhk yapmaz. Zerre kadar iyilik yap1lsa onu kat kat artmr.» fl,yetini 
okudu. Ve §6yle devam etti : Onu cennette koyar. Asi bir kul ise melek; 
Rabb1m, iyilikleri bitti ve bir gok istekli kald1 (ne yapahm)? der. Allah 
Teala da: Onlarm kottiltiklerinden alm ve o kulun kottiltiklerine ekle
yin, buyurur. Sonra da cehermeme gbnderilmesi htikmti yaz1hr. 

Hadisi ibn Cerir ba§ka bir §ekliyle Zazan'dan rivayet etmi§tir. Bu 
hadisin bir k1smim destekleyen (kuvvetlendiren) sahih bir hadis var-. 
d1r. Nitekim ibn Ebu Hatim diyor ki: Bana babamm ... Abdullah ibn 
Omer'den rivayetine gore; 0 §Oyle demi§tir: Bu ayet; yani «Kim bir iyi
likle gelirse, ana onun on katl vard1r.» (En'am; 160) ayeti bedeviler hak
kmda inrhi§tir. Bir adam : Ey Ebu Abdurrahman muhacirler igin ne 
var? diye sordu. ibn Orner : Ondan daha iistiinti «Allah §tiphesiz zerre 
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kadar haks1zhk yapmaz. Zerre kadar iyilik yap1lsa onu kat kat artmr. 
Ve kendi katmda buyuk bir mtikafat verir.» ayetidir, dedi. 

Bize Ebu Zur'a'mn .. . «Zerre kadar iyilik yap1lsa onu kat kat arti
nr.» ayeti hakkmda Said Ibn Cubeyr'den naklettigine gore; mti§rikin 
k1yamet gununde azab1 hafifletilecek. Ama ebedi olarak ate§ten ~Ika
nlmayacak. Sahih bir hadisde buna delil vard1r. ~oyleki: Abbas: Ey 
Allah'm Rasulu, Ebu Talib seni korur ve sana yard1m ederdi. Senin ona 
bir faydan olacak m1? demi§ti. Allah Rasulti bunun uzerine: Evet, o az 
bir ate§tedir. Eger ben olmasayd1m, ate§in en alt derecesinde olacaktl, 
buyurdular. 

Ebu Davud et-Tayalisi'nin Sunen'inde rivayet ettigi §U hadise na
zaran bu; diger kafirlere degil de, sadece Ebu Talib'e mahsus olabilir: 
Buna gore; :i:mran'm ... Enes'den rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle 
buyurmu§lardir: Allah Teala mu'minin hi~ bir iyiligini bo§a gidermez. 
Dunyada op.a kar§Ihk kendisine nz1k verilir. Ahirette de onunla muka
fatlandmllr. Kafire gelince; yaptig1 iyilikle dunyada yedirilip, i~irilir. Kt· 
yamet gunu olunca da onun hi~bir iyiligi olmaz. 

Ebu Hureyre, :i:krime, Said :i:bn Cubeyr, Hasan, Katade ve Dahhak 
«Kendi katmda buyuk bir mukafat verir. )) ayetiyle cennetin kastedildi
gini soylemi§lerdir. 

:i:mam Ahmed diyor: Bize Abdussamed'in ... Ebu Hureyre'den nak
lettigine gore; o §oyle demi§tir : Bana ula§tigma gore; Allah Teala, mu'
min kulunun bir tek iyiligi kar§Ihgmda, bin kerre bin iyilik verecektir. 
Ravi §oyle anlattr: Hacca veya umreye gitmem nasib oldu da, Ebu Hu
reyre'ye kavu~tum ve ona dedim ki: Bana soylendigine gore; sen §6yle 
on· soz soylemi§sin: Allah Rasulunden duydum: Allah Teala, mu'min 
kulunun bir iyiligine kar§l oin kere bin iyilik verecek. Dogru mu? Ebu 
Hureyre §oyle dedi: HaYir, Allah Rasulunu §6yle derken i§ittim: Allah 
Teala ona, iki bin kere bin iyilik verecektir. Sonra «Allah onu kat kat 
artmr ve katmda buyuk bir mukafat verir.» ayetini okuyarak ; onun 
miktanm kim Ol~ebilir? dedi. 

imam Ahmed §6yle rivayet ediyor : Bize Yezid'in ... Ebu Osman'dan 
naklettigine gore; o §6yle demi§tir : Ebu Hureyre'ye giderek ona : Bana 
ula§tigma gore, sen; muhakkak iyilik bin kere bin kat artmhr, demi§sin 
(dogru mu?) diye sordum. 0 dedi ki : Allah'a yemin ederim ki; Allah 
RasUlu'nun §6yle buyurdugunu i§ittim : ~uphesiz Allah, iyiligi iki bin 
kere bin kat arbracaktir. Hadisin senedindeki Ali :i:bn Zeyd'in baz1 ha
disleri mi.inkerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah . Teal a : 11Her ummetten bir §ahid kildigimiz ve onlara Cia seni 
§ahid getirdigimiz zaman (bakahm) nice olacak)) buyuruyor. Allah 
Teala burada k1yamet gununun korkularmdan, §iddetinden haber vere
rek, «Kiyamet gunu i§ler ve durum nas1l olacak? 0 gun her umrnetten 
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bir §ahid getirilecek -ki bunlar peygamberlerdir-» buyuruyor. Nite- . 
kim b~ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktadir : «Yer, Rabblmn m1ru ile 
aydmlandi, kitab konuldu, peygamberler ve §ahidler' getirildi.» (Zumer, 
69), «0 gun her ummetten bir ki§iyi aleyhlerine §ahid tutanz.n (Nahl, 
89) 

Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Yusuf'un ... Abdullah ibn Mes' 
ud'dan rivayetine gore; o §Oyle demi§tir: Allah RasulU bana; bana 
(Kur'an) oku, buyurdular. Ben : Ey Allah'm Rasulu, Kur'an sana in
dirilirken, sana Kur'an'1 ben mi okuyaYim? diye sordum. Evet, onu bir 
ba§kasmdan dinlemeyi severim, buyurdu. O'na Nisa suresini okudum. 
«Her iimmetten bir §ahid kildigimiz ve onlara da seni §ahid getirdigi
miz zaman bakahm nice olacak?» ayetine gelince; §imdi bu yeter (bu 
sana katidir), buyurdu. Baktim gozleri ya§armi§tL 

Hadisi Buhari ve Muslim, A'me§ kanallyla da rivayet etmi§lerdir. 
Hadis muteaddid kanallarla ibn Mes'ud'dan rivayet edilmi§se de, bu 
rivayetler maktu' rivayetlerdir. Aym hadis imam Ahmed tarafmdan 
Ebu Hayyan ve Ebu Rezin kanaliyla rivayet edilmi§tir. 

ibn Ebu Hatim §oyle diyor: Bize Ebu Bekr ibn Ebu Dunya'mn ... 
Yunus ibn Muhammed ibn Fudale el-Ansari'den, onun da babasmdan 
-ki bu zat Hz. Peygamberin ashabmdandir- naklettigine gore; Ra
sulullah (s.a.) Zafer ogullan ic;indeyken onlara gelmi§ ve o gun Zafer 
ogullan yurdunda bulunan bir kayanm uzerine oturmu§tu. Yamnda 
ibn Mes'ud, Muaz ibn Cebel ve ashabmdan baz1lan vard1. Hz. Peygam
ber Kur'an okuyan birine emrettiler de Kur'an okudu. «Her ummetten 
bir §ahid kildigimiz ve onlara da seni §ahid getirdigimiz zaman bakahm 
nice olacak?» ayetine gelince; Hz. Peygamber aglad1. 0 kadar ki, sakall 
ve iki yam titriyordu. ~oyle buyurmu§tu: Ey Rabbim, ben aralarmda · 
bulunduklanma §ahidim, gormediklerim nice olacak? 

ibn Cerir der ki: Bize Abdullah ibn Muhammed ez-Z·uhri'nin ... 
«Her ummetten bir §ahid kildigimiz .. . » ayeti hakkmda Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardir : 
Aralarmda bulundugum surece onlara §ahidim. Benim ruhumu aldi
gmda ise onlan gozetecek olan Sensin. 

Ebu Abdullah el-Kurtubi <<Tezkire»sinin, Hz. Peygamberin umme
tine §ahidligine dajr rivayet edilenler babmda §oyle diyor : Bize ibn el
Mubarek'in ... Said ibn el-Museyyeb'den naklettigine gore; o §oyle der
mi§ : Hic;bir gun yoktur ki, Hz. Peygambere ummeti sabah ve ak§am 
arzedilmesin. 0, onlan isimleriyle ve amelleriyle tamr. Boylece onlar 
hakkmda §ahidlik yapar. Allah Teala; «Her ummetten bir §ahid kil
dlgimiz ve onlara da seni §ahid getirdigimiz zaman bakallm nice ola
cak?» buyurmu§tur. 

Bu hadisin isnadmda kopukluk vard1r. Senedde ismi verilmeyen bi-
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risi bulu'nmaktadlr. Bu soz Said ibn el-Miiseyyeb'e aittir ve o bu sozu 
Hz. Peygambere ula§tlrmann§tlr (hadis merfu' degildir). Kurtubi ha
disi kabul edip, serdettikten sonra §6yle diyor : Ameller her sah ve per
§embe gunu Allah'a, cuma gunleri de peygamberlere, babalara ~e ana
lara arzedilir. Bu, yukardaki hadislerle c;atl§maz. Qtinku amellerin pey
gamberimize her gun, diger peygamberlerle birlikte de cum'a gunu ar
zedilmesi mumkundur. 

Allah Teala : ((i§te o gtin o kufredip peygambere asi olanlar ister
lerdi ki; yerle bir olsalardt.» buyuruyor. 0 gun, gorecekleri korkular ve 
ba§larma gelecek peri§anhk, rusvayhk ve azarlamadan dolay1 yerin ya
nllp da kendilerini yutmasm1 isterlerdi. Nitekim Allah Teala ba§ka bir 
ayette de §6yle buyurur: «0 gtin ki§i elleriyl~ sunduguna bakacak.>> 
(Nebe', 40). 

Allah Teala c.Allah'dan o bir sozii gizlememi§ bulunsalardl>> buyu
rarak onlarm butiin yaptlklanm i'tiraf edeceklerini ve ondan hic;bir 
§eyi gizlemeyeceklerini haber vermi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in ... Said ibn Cubeyr'den nak
lettigine gore; o §Oyle demi§tir: Bir adam ibn Abbas'a gelerek; Allah 
Teala bir ayette, k1yamet gunii mii§riklerin : «Ey Rabb1nnz, biz mu§rik
ler degildik.>> (En'am, 23) diyeceklerini haber verirken ba§ka bir ayette 
de: «Allah'dan o bir sozii gizlememi§ bulunsalardl.» buyurmaktadlr, 
dedi. ibn Abbas §6yle cevab verdi: Onlarm; vallahi ey Rabb1nnz, biz 
mu§rikler degildik, demelerine g~lince; onlar cennete sadece miisluman 
olanlann girdigini goriince; gelin, inkar edelim, diyerek : Vallahi ey 
Rabb1m1z, biz mii§rikler degildik, derler. Allah Teala onlarm ag1zlanm 
muhurler de, elleri ve ayaklan kon~§ur. ((Ve Allah'dan o bir sozii gizle
mezler.>> 

Abdurrezzak diyor ki : Bize Ma'mer'in . .. Said ibn Ciibeyr'den riva
yet ettigine gore; o §6yie demi§tir : Bir adam ibn Abbas'a gelerek; Kur' 
an'da bana ters gorunen §eyler var, dedi. ibn Abbas; nedir onlar? Kur' 
an'da §Uphe mi var? diye sordu. Adam: Hay1r, bu bir §Uphe degildir. 
Sadece bir ihtilaftlr (c;eli§kidir, z1thktlr), dedi. ibn Abbas : Sana z1t 
gelen §eyleri soyle, dedi. AO,am, §Oyle konU§tU : Allah Teala bir ayette : 
«Vallahi ey Rabbumz biz mu§rikler degildik.>> (En'am, 23) buyuruyor. 
Ba§ka bir ayette de I!Allah'dan o bir sozii gizlememi§ bulunsalardl.ll bu
yuruyor ki gizlememi§lerdir. ibn Abbas, adama §Oyle cevab verdi: Al
lah Teala'nm: «Vallahi ey Rabb1nnz biz mii§rikler degildik.>> buyurma
smm anlam1 §Udur: Onlar, k1yamet giinu Allah'm sadece miisliimanlan 
bagi§ladigmi, giinahlan bag1§lay1p §irk ko§may1 bagi§lamadigmi, mu§
riklerin inkanmn bagi§lanmayacak kadar buyiik oldugunu gordiikle
rinde; vallahi ey Rabb1m1z biz mu§rikler degildik, diyecekler ve bunun
la bagi§lanacaklanm umacaklar. Ama Allah Teala onlarm ag1zlanm mu-

Tefsir. C. IV, F . 107 
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hiirleyecek. Yapn:n~ olduklanm elleri ve ayaklan soyleyecek. «i§te o giin, 
kiifredip de peygambere asi olanlar isterlerdi ki; yerle bir olsalardi da 
Allah'tan o bir sozii gizlememi§ bulunsalardi.» 

Ciiveybir'in Dahhak'dan rivayetine gore; Nati' ibn el-Ezrak, ibn 
Abbas'a gelerek §6yle sordu: Ey Abbas'm oglu, Allah Teala bir ayette: 
((i§te 0 giin, 0 kiifredip de peygambere asi olanlar isterlerdi ki; yerle bir 
olsalardi da Allah'tan o bir sozii gizlememi§ bulunsalardl.>l buyururken; 
ba§ka bir ayette de onlarm: «Vallahi ey Rabbinnz, biz mii§rikler de
gildik.)) diyecekierini haber veriyor. Ne dersin? ibn Abbas §6yle cevab 
verdi: Oyle samyorum ki; sen arkada§larmm yanmdan kalktm ve; ibn 
Abbas'a Kur'an'm miite§abihini soyleyecegim, dedin. Sen onlara don
diigiinde haber ver ki; Allah Teala k1yamet giinii insanlan bir diizliikte 
toplayacak. Mii§rikler: Allah Teala kendini bir sayan tevhid ehli dl§m
da hi~ kimseden hi~bir §eyi kabul etmeyecek. Gelin inkar edelim, diye
cekler. 'Allah Teala kendilerine sordugunda: «Vallahi ey Rabb1m1z, biz 
mii§rikler degildik. >> diyecekler. Ag1zlarma miihiir vurulacak ve organ
larl konu§turulacak da, onlarm mii§rikler olduguna organlan §ahidlik 
edecek. i§te o· zaman yerle bir olup Allah'dan o bir s6zii gizlememi§ bu
lunmayi dileyecekler. 

Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

43 - Ey iman edenler, sarho~ken, ne soylediginizi bi
linceye kadar, bir de ·cuniibken -yolcu olman1z miistes
na- gusiil yapmad1kc;a namaza yakl~may1n. Eger hasta 
veya yolculukta iseniz, yahud he'rhangi biriniz heladan 
gelirse veya kad1nlara y.akl~Ip da su bulamazsan1z temiz 
bir topraga t-eyemmiim edin, yiizlerinize ve ellerinize sii
riin. Siiphesiz ki Allah, Miivv ve Gaftir olandrr. 
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Allah Teala; ki§inin ne dedigini bilmedigi sarho§luk halinde na
maz k1lmay1 mu'min kullarma yasakhyor. Ciiniiblerin namaz mahalli 
olan mescidlere yakla§masmi da yasakhyor. Kalmaks1zm bir kap1dan 
diger bir kap1ya gec;me hali miistesnad1r. Bu, ic;kinin haram lnlmma
smdan oncedir. Nitekim Bakara suresinin 219. ayetinin tefsirinde zik
retmi§ oldugumuz hadis de buna delalet etmektedir. Rasulullah (s.a.) 
0 ayeti Hz. Omer'e okumu§; Orner de : Ey Allah'Im, ic;ki hakkmda bize 
yeterli bir ac;Iklama gander, demi§ti. Bu ayet inince Hz. Peygamber 
(s.a.) bu ayeti Omer'e okudugunda, Orner: Ey Allah'nh, ic;ki hakkmda 
bize yeterli bir ac;1klama gander, demi§ti. Onlar namaz vakitlerinde icki 
ic;mezlerdi. «Ey iman edenler; ic;ki, kumar, putlar ve fal oklan §eytan 
i§i pisliklerdir. Bunlardan kac;mm ki felaha eresiniz ... Art1k vazgec;er
siniz degil mi?>> (Maide, 90- 91) ayeti nazil olunca Orner: Vazgec;tik, 
vazge~tik, demi§ti. 

Israil'in ... ic;kinin haram k1lmmas1 kissasmda, Orner Ibn Hattab'
dan rivayet ettigi hadiste §6yle gec;mektedir : Nisa .suresindeki <<Ey iman 
edenler, sarho§ken, ne soylediginizi bilinceye kadar namaza yaklaljma
ym.» ayeti nazil oldu. Namaza kalk1ld1gmda RasUlullah (s.a.) m miina
disi; sarho§ olan namaza yakla§masm, diye nida ederdi. Hadisin lafz1 
Ebu Davud'undur. · 

Bu ayetin niizul sebebi hakkmda Ibn Ebu Hatim §6yle rivayet eder : 
Bize Yunus Ibn Habib'in ... Sa'd'dan rivayetine gore; o §6yle demi§tir: 
Benim hakk1mda dart ayet indi : Ansardan bir adam yemek yapmi§; 
muhacir ve ansardan baz1lanm da davet etmi§ti. Yedik ve sarho§ olun
caya kadar ic;.tik. Sonra oviinmeye bajjladik. Bir adam devenin c;ene ke
migini alarak Sa'd'm burnunu yaralad1. Sa'd'm burnu k1nlm1§ idi. Bu, 
ic;ki haram k1lmmadan onceydi. Bunun iizerine «Ey iman edenler, sar
ho§ken namaza yakla§maym.» ayeti nazil oldu. 

Hadis uzun §ekliyle ve ~u'be rivayetiyle Miislim'de mevcuddur. Ibn 
Mace di§mda diger Siinen sahipleri de, hadisi muhtelif yollardan olmak 
iizere Semmak'den rivayet etmi§lerdir. 

Bu ayetin niizul sebebine dair Ibn Ebu Hatim §U hadisi rivaye.t eder: 
Bize Muhammed Ibn Ammar'm... Ali Ibn Ebu Talib'den naklettigine 
gore; o §o:y-le demi§tir: ~bdu~rahman Ibn Avf bize yemek yaptl. Bizi 
davet ederek ic;ki ikram etti. Ic;ki bizden alacagm1 ald1 (sarho§ olduk). 
Namaz. Vl;tkti gelince birisini (imam olarak) one gec;irdiler. 0 da Kafi-

run Suresini ( ~.J~ L. ~ ~.J ~.J~l.. ~\ L.. ~.J.,.,i~l ~II:! Ji ) 
<<De ki ey kafirler, sizin ibadet ettiginize ben ibadet etmem. Biz sizin 
ibadet ettiginize ibadet ederiz.>> §eklinde okudu. Bunun iizerine Allah 
Teala : «Ey iman edenler, sarho§ken, ne soylediginizi bilinceye kadar 
namaza yakla§maym.» ayetini indirdi. 
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Hadisi ibn Ebu Hatim bOyle rivayet ediyor. Tirmizi ise Abd ibn Hu
meyd'den hadisi riv;lyet etmi§ ve hasendir, sahihdir, demi§tir. ibn Ce
rir de Muhammed ibn Be§§ar kanahyla ... Ali'den rivayet ediyor ki; 
Ali, Abdurrahman ve diger bir adam ic;:ki ic;:mi§lerdi. Abdurrahman on
lara namaz k1ldird1 ve namazda Katirun suresini okudu. Ancak onu 
kan§tlrdi. Bunun iizerine «Sarho§ken namaza yakla§maymn a yeti . nazi! 
oldu. 

Ebu Davud ve Nesei bu hadisi Sevri'den rivayet etmi§lerdir. 
Yine ibn Cerir rivayet ediyor : ibn Humeyd ... Ebu Abdurrahman 

es-Siilemi'nin §oyle dedigini rivayet ediyor: Hz. Ali Rasulullah'm asha
bmdan bir grup ile kendilerine getirdigi ic;:kiden ic;:tiler. Bu, ic;:ki haram 
k1lmmazdan onceydi. Namaz vakti gelince, Ali'yi (imam olarak) one 
gec;:irdiler. 0 da namazda Kafirun suresini okudu. :Ama gerektigi §ekilde 
degil. Bunun iizerine Allah Teala «Ey iman edenler, sarho§ken namaza 
yakla§maym.n ayetini indirdi. 

Yine ibn Cerir rivayet ediyor: Bana Miisenna'nm ... Abdullah ibn 
Habib -bu zat Ebu Abdurrahman es-Siilemi'dir- den naklettigine go
re; Abdurrahman ibn Avf, yemek ve ic;:ki hazirlami§, Rasulullah (s.a.) m 
ashabmdan bir grubu davet etmi§ti. Onlara ak§am namaz1 klld1rd1 ve 

Ka.fitun suresinf ( ..~..!~ \j\__,. ~~L.~__,..l.!~~l__,. ~__,~L.~I. ~__,,j~l~lltJ.i 

(fl~~--' A~~ ~~L. ) ((De ki ey kafirler, ben sizin ibadet ettiginize 
ibadet ederim. Siz benim ibadet ettigime ibadet edersiniz. Ben sizin iba
det ettiginize ibadet ediciyim. Sizin dininiz size benim dinim bana.n 
§eklinde okudu. Bunun iizerine Allah Teala: «Ey iman edenler, sarho§
ken, ne soylediginizi bilinceye kadar namaza yakla§maym.» ayetini in
dirdi. 

Avfi «Ey iman edenler, sarho§ken namaza yakla§maym.n ayeti hak
kmda ibn Abbas'tan rivayetle §oyle der: ic;:ki haram kllmmadan once, 
baz1 kimseler namaza sarho§ olarak geliyorlard1. Bunun iizerine Allah 
Teala «Sarho§ken namaza yakla§maym.» buyt:rdu. Hadisi ibn Cerir ri
vayet etmi§tir. Ebu Razi ve Miicahid de boyle soylemi§lerdir. Abdiirrez
zak Ma'mer'den, o da Katade'den -rivayetle §oyle demi§tir: Namaz va
kitlerinde sarho§luktan sak1mY9rlard1. Sonra bu, ic;:kinin haram kllm
masiyla kaldmldL 

Da:hhak, «Ey iman edenler, sarho§ken namaza yakla§maym.n ayeti 
hakkmda §oyle demi§tir : Bununla ic;:ki sarho§lugu degil, uyku sarho§
lugu kastedilmi§tir. Bu soz ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim tarafmdan riva
yet edilmi§tir. 

Yine ibn Cerir der ki : Dogrusu; burada ic;:ki (ic;:ilerek) sarho§ ol
mamn kastedildigidir. Yasaklama; soyleneni anlamayan sarho§a yonelik 
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degildir. <;unku o, deli hukmiindedir. Burada yasaklamaya muhatab 
olan, teklifi arllayabilen sarho§tur. 

ibn Cerir'in soylediklerinin ozeti budur. 
Usulciilerden bir c;ogu; kendisine soyleneni anlamayan sarho§un 

di§mda hitabm sozii anlayabile~e yoneltilecegini soylemi§lerdir. Zira 
anlama teklifin §artlchr. :Ayetten maksadm ta'riz §eklinde sarho§lugu 
butiinuyle yasaklamas1 da miimkundur. Zira onlar giinduz ve gecede 
olmak iizere be§ vakitte namaz kllmakla emrolunmu§lardL Halbuki ic;ki 
ic;en, devamh olarak namazlan vaktinde eda etme imkam bulamaz. En 
dogrusunu Allah bilir. Buna gore ayet: «Ey iman edenler, Allah'tan na
Sll korkmak laz1msa oylece korkun ve herhalde miisluman olarak can 
verin.» (Al-i imran, 102) ayeti gibi olur ki; o ayette de onlara, islam 
uzere olmeye haz1r olmak ve bunun ic;in de ibadetlere ,devam etmek em- . 
redilmektedir. 

«Ne soylediginizi bilinceye kadar» ayeti sarho§lugun ta'rifinde soy- · 
lenebileceklerin en giizelidir. Buna gore sarho§; ne soyledigini bilme
yendir. Sarho§ okudugunu kan§tiracak, du§unmeyecek ve hu§u' ic;in
de olamayacakt1r. 

imam Ahmed §Oyle diyor : Bize Abdiissamed'in... Enes'ten nak
lettigine gore; Hz. Peygamber: Sizden birisi namaz kllarken uyukla
digmda namaz1 buaksm ve dedigini anlayacak hale gelinceye kadar 
uyusun, buyurmu§tur. Hadisi sadece imam Buhari tahric etmi§, Muslim 
tahric etmemi§tir. Hadisi Buhari ve Nesei, Eyyub kanahyla rivayet et
mi§lerdir. Hadisin bir rivayetinde ((Olur ki, istigfar edecegim derken 
kendine sover.>> fazlahg1 vard1r. 

C<Cftnubken yolcu olmamz mustesna, gusiil yapmad1kc;a namaza yak
la§maym.» k1smma gelince: 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Ammar'm naklettigine 
gore.. . ibn Abbas : «Cunubken yolcu olmamz miistesna gusiil yapma
dikc;a namaza yakla§maym.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Gelip gec;me 
durumu haric; ctinilbken mescide girmeyiniz. · (Ki§i bu durumda) otur
maksizm oradan gec;ebilir. Sonra ibn Ebu Hatim, bu gorii§un benzerinin 
Abdullah ibn Mes'ud, Enes, Ebu Ubeyde, Said ibn Miiseyyeb, Ebu'd
Duha, Ata, Mucahid, Mesruk, ibrahim en-Nehai, Zeyd ibn Eslem, Ebu 
Malik, Amr ibn Dinar, Hakem ilfzl Uteybe, Hasan el-Basri, Yahya ibn 
Said el-Ansari, ibn ~ihab ve Katade'den de rivayet edildigini kaydeder. 

ibn Cerir Taberi de §6yle demi§tir : 
Bize Musenna .. . (<Yolcu olma durumu dl§Inda cunubken namaza 

yakla§maymiZ» ayeti hakkmda Yezid ibn Ebu Habib'den nakletti ki, 
ansardan baz1Iarmm kap1s1 Mescid'e ac;1hyordu. Bazen ciinub oluyorlar.: 
d1, yanlarmda su bulunmuyor, su almaya gitmek istiyorlar ve mescidden 
gec;mekten ba§ka <;are bulam1yorlardL Bunun iizerine Allah Teala C<Yol-
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cu olma (gelip ge~me) durumu hari~ cunubken namaza yakla§maym» 
ayetini indirdi. 

Sahih-i Buhari'de mevcud §U hadis de Yezid ibn Ebu Habib'in soy
lediginin dogrulugunu destekler mahiyettedir: Hz. Peygamber: Ebu
bekir'in kapiSI di§mda mescide a~1lan butun kap1lan kapatlmz, buyur
mu§lardir. ·Hz. Peygamber bunu, hayatmm sonlannda buyurmu§tur. 
Zira o, kendisinden sonra Hz. Ebubekir'in halife olacagm1 biliyordu ve 
Hz. Ebubekir, mtislUmanlarm menfaatine olan onemli i§ler dolay1s1yla 
~okca mescide girme ihtiyac1 duyacaktl. i§te Hz. Peygamber bunun ir;in 
onun kap1s1 di§mda mescide a~1Ian kap1Iarm kapat1lmasmi emretmi§ti. 
imamlardan bir ~ogu cunubun mescidde durmasmm haram olduguna 
bu a yeti delil getirmi§lerdir. Ancak . cunubun mescidden ge~mesi caiz-

' dir. HaYizll ve lohusa kadm da aym durumdad1r. Hay1zll ve Iohusa ka-
dmlarm mescidden ge~melerinin de yasak oldugunu soyleyen1er bulun
dugu gibi; hay1zll ve lohusa kadmlann mescidden ge~meleri halinde 
oray1 pisletmeyeceklerinden emin olunursa ge~meleri caizdir, degilse 
ge~emezler, diyenler de vard1r. 

Mtislim'deki bir hadiste Hz. Ai§e'den rivayete gore, o §Oyle demi§ : 

Rasulu!Hth (s.a.) bana ; Mescidden kendisine bir seccade ahverme
mi emrettt Ben de; hayizhyim, dedim. Hz. Peygamber: Getir onu ha
YIZh olmak senin elinde degil ya, buyurdular. Aym hadis Buhari'de de 
Ebu Hureyre'den rivayetle zikredilmektedir ki, bu da hay1zlmm mes- · 
cidden ge~mesinin caiz olduguna delalet eder. Lohusa da aym durum
dadir. En dogrusunu Allah bilir. 

Ebu Davud, Eflet ibn Halife el-Amiri kanahyla ... Hz. Ai§e'den nak
lediyor ki; o §Oyle demi§ : Hz. Peygamber bana : Ben haYizh ve cunube 
mescidi helal kllmiyorum, buyurdu. 

Ebu MUslim el-Hattabi (bu hadis) hakkmda §6yle der: Bazllan bu 
hadisi zaYif bulmu§ ve hadisin isnadmdaki Eflet me~huldur, demi§ler
dir. Ancak aym hadisi ibn Mace de Ebu'l-Hattab kanahyla ... Ummu Se
leme'den rivayet etmi§tir. 

Ebu isa et-Tirmizi'nin Salim ibn Ebu Hafsa'dan, onun Atiyye'den, 
onun da Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettigi, Hz. Peygamberin : Ey 
Ali, benden ve senden ba§ka mescidde · hi~ kimseye cunub olmak helal 
degildir, buyurdugu §eklindeki hadis ise zay1ftlr ve hadisin isnadmdaki 
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Salim metruktur. ~eyhi Atiyye de aym §ekilde zaytft1r. En dogrusunu 
Allah bilir. · 

Ayetin anlam1 konusunda bir diger gorU.§: 
ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize Munzir ibn ~azan'm ... «Yolcu olma 

durumu hari~ cunubken namaza yakla§maym.» ayeti hakkmda Hz; 
Ali'den naklettigine gore; o §t:iyle demi§tir: Yolcu, cunub olma hali dl
§mda namaza yakla§masm. (Bu durumda yolcu) su bulamazsa, su bu
luncaya kadar namaz1m (teyemmumle) k1lar. Hz. Ali'nin sozunu ba§ka 
bir kanaldan daha rivayet eden ibn Ebu Hatim aym gorO.§O.n -kendisin-

. den gelen rivayetlerin birinde- ibn Abbas'tan, Said ibn CU.beyr'den ve 
Dahhak'dan da rivayet edildigini sayler. 

( ......... .......... .. ... ) 
Bu soze imam Ahmed ve Sunen sahiplerinin rivayet ettigi §U hadis 

delil getirilmektedir: Ebu K1labe kanallyla ... Ebu Zerr'den rivayet edil
digine gore; Hz. Peygamber §oyle buyurmu§: On sene su bulamasa dahi, 
temiz toprak mU.SlU.J{iian•ni temizleyicisidir. Su buldugunda onu derine 
sur. Muliakkak ki en haytrlls1 budur. 

Her iki gorii§U de naklettikten sonra ibn Cerir Taheri §t:iyle der : 
«Gelip gegme durumu hari~ cunubken namaza yakla§maymlZ.» ayetin
den; yolu uzerinde olup da ge~me durumu hari~ anlam1 ~lkaranlarm 
sozfi; bana gore daha uygundur. Zira cunubken su bulamayan yolcunun 
hU.kmU. <cHasta ya da seferde oldugunuzda .. . >> ayetinde a~1klanm1§tlr. 
~ayet t(Gelip ge~me hali di§mda gusledinceye kadar namaza yakla§ma
ym» ayetinde yolcu kastedilmi§ olsaydl «hasta ya da yolda olursamz ... n 

ayetinde tekrar zikredilmesinin ma'kul bir izahl bulunamazd1. Zira aym 
hukfim otidan once zikredilmi§tir. 0 halde ayetin te'vHi §t:iyle olacaktlr : 
Ey iman edenler, ne soylediginizi bilinceye kadar i~inde namaz kilmak 
U.zere mescidlere yakla§maytmz. Gelip ge~me durumu di§mda gusledin
ceye kadar. cunubken de oraya yakla§maytmz. Ayettekl ( ._b.., ..)'!~ ) 

ifadesi, kasdetmek suretiyle ge~en anlammcl_ad1r. 
( ......... .. ............ :) 
ibn Cerir'in bu sozunu Cumhur'un kavli de kuvvetlendirdigi gibi 

ayetin zahiri de bOyledir. Boylece Allah Teala, maksadma ters dO.§en 
eksik bir halde namaz k1lmay1 ve namaz yerine yine bu eksik halde 
girmeyi yasaklam1§ oluyor ki; bu eksik durum da namaza ve namaz 
yerine uzak olan cunubluk halidir. Allah en dogrusunu bilir. 

Ayetin «Gusledinceye kadar ... >> k1smx 0.~ imamm; Ebu Hanife, ~a
fii ve Malik'in gorO.§lerinin delilidir. Onlara gore, gusledinceye veya su 
bulamazsa, ya da bulur da kullanamazsa, teyemmum edinceye kadar 
cunubun mescidde durmas1 haramd1r. imam M._lik ise kendisinin ve 
Said ibn Mansur'un, Sunen'inde sahih isnadla; .sahabenin bOyle yap
tlklarma dair rivft.yetine dayanarak; abd.est. aldlgl takdirde cunubun 
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mescidde durmasmm caiz aldugu gorfi§findedir. Said ibn Mansur §Oyle 
der : Bize Abdfilaziz ibn Muhammed' in ... Ata ibn Yessar'dan naklet
tigine gore; a §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) m ashabmdan bazilan
mn, cunub iken namaz abdesti gibi abdest alarak mescidde aturdukla:
nm gordum. Bu hadisin isJ?.adi, Mfislim'in ~artlarma uygundur. En dag
rusunu Allah bilir. 

Allah Teala: «Eger hasta veya yalculukta iseniz, yahut herhangi 
biriniz heladan gelirse veya kadmlara yakla§Ip da su bulamazsamz pak 
bir tapraga teyemmtim edin.» buyuruyar. Ayette zikredilen hastahk; 
teyemmumu mubah k1lan hastallktlr. Bu da kendisiyle birlikte su ku1-
lamldigl takdirde bir a~gamn kaybedilmesi, ozurlu kalmasl ya da iyile§
mesinin uzamasmdan karkulan turden hastahktlr. Ayetin umumi al
masma dayanarak; mucerred hastalanmakla teyemmumun caiz aldu
gunu soyleyen alimler de vardlr. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babarmn ... Mucahid'den naklettigine _ 
gore; a «Eger hasta iseniz .. . » ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bu ayet 
ansardan birisi hakkmda nazi! aldu. Hasta olmU§tU ve kalklp abdest · 
alam1yordu. Kendisine abdest aldmverecek bir hizmet~isi de yaktu. 
Rasulu1lah (s.a.) a gelerek dunimunu anlattl. Bunun uzerine Allah 
Teala bu ayeti indirdi. Hadis mursel bir hadistir. Yalculuk ma'Ium alup 
uzunu ile k1sas1 arasmda fark yaktur. 

«Yahut herhangi biriniz hehldan gelirse» ayetindeki ( ~laJ\ 

kelimesi emin yer anlammdad1r. Bununla buyUk abdest bazma kinaye 
olunur. 

«Ya da kadmlara yakla§tlgm1zda ... » ayetinde imamlar ve mufes
sirler ihtilat etmi§ler ve iki a~1klama getirmi§lerdir : 

' 1 - (Bakara, 237) ve (Ahzab, 49) ayetlerinin delaletiyle bu, 
cima'dan (cinsi temastan) kinayedir. . . 

ibn Ebu Hatim der ~i: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... ibn Abbas'tan 
naklettigine gore; o, «Kadmlara dakunq.p da ... » ayetindeki dakunma
mn cima' oldugunu soylemi§tir. Aym gorfi§ Hz. Ali, Ubeyy ibn Ka'b, 
Mucahid, Tavds, Hasan, Ubeyd ibn Umeyr, Said ibn Cubeyr, §a'bi, Ka
tade ve Mukat11 :ibn Hayyan'dan da rivayet edilmi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bana Humeyd ibn Mes'ade'nin .. . Said ibn Cu
beyr'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: (Bir taplulukta) dakun
ma kanusu zikredildi. Mevaliden baz1Ian; bu, cima' degildir, dediler. 
Arap alan baZilan da; dakunma, cima'd1r, dediler. Ben ibn Abbas'a gi
derek ana : Mevali ve araplardan bir grup dakunma kelimesinin anla
mmda ihtilaf ettiler. Meyaliden alanlar bu, cima' degildir; arap alanlar 
da bu; cima'd1r dediler, dedim. ibn Abbas: Sen hangi gruptandn1? diye 
sordu. Ben : Mevaliler tarafmdand1m, dedim. 0 : Mevaliler grubu ye-

, 
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nildi. Muhakkak ki ( , rl:-JI_, ..,....JI_, v-JJI ) dokunma, elleme ve mu
ba.§eret cima'd1r. Fakat Allah diledigi §eyi diledigi ile kinaye olarak 
zikreder, dedi. 

( ............. .. .... 0 ... . ) 

' Bize AbdUlhamid ibn Beyan'm ... ibn Abbas'tan naklettigine gore; 
o §Oyle demi§tir: Dokunmak (el-MUlamese) cima'dir. Fakat Allah ke
rim'dir. Bunu, diledigi §eyle kinayeli olarak zikreder. 

Degi§il( kanal ve laf1zlarla ogelen sahih rivayete gore; ibn Abbas 
boyle demi§tir. Bu gorU.§U. ibn Cerir, ibn Ebu Hatim'in kendilerinden ri
vayette bulundugu kimselerden naklede~ek zikretmi§tir. 

Yine ibn Cerir §Oyle demektedir : Diger baz1lan da derler ki : Bu
nunla. (dokunmak kelimesiyle) Allah Teala, el ile ya da insandaki di
ger herhangi bir organ ile dokunmay1 kasdetmi§tir. Boyle diyenler, vu
cudunun herhangi bir klSffilyla kadmm VUCUdunun herhangi bir yeri
ne dokunan herkes U.zerine abdest almamn vacib oldugunu soylemi§
lerdir ... 

. Bu gorli§U. nakledeil ibn Cerir sonra §oyle der: Bize ibn Be§§ar'm .. 0 

Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o §oyle demi§tir: ( v-JJI ) 
yani dokunma cima'm di§mdaki §eylerdir. 

ibn Cerir bu gorli§U muteaddid kanallardan olmak uzere, ibn Mes'
ud'dan rivayet etmi§tir. Yine o'nun A'me§ kanallylao. o Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore; ibn Mes'ud: Opme dokunmadand1r ve bun
dan 9-olay1 abdest gerekir, demi§tir. 

Yine ibn Cerir- §Oyle der : Bana Yunus'un. 0. Nafi'den rivayetine 
gore; ibn Orner kad1ru opmeden dola:YI abdest allrd1 ve bunun abdesti 
gerektirdigi gorli§U.ndeydi. §oyle derdi: 0, (opme) dokunmadandlro 

( .. o ... .... .. . .- . ... .. . .. . ) 

ibn Ebu Hatim §oyle der: Bu goru§ ibn Orner, Ubeyde, Ebu Osman 
en-Nehdi, Ebu Ubeyde :_ki bununla Abdullah ibn Mes'ud'un oglunu 
kasdediyor- Amir e§-~a'bi, Sabit ibn el-Haccac, ibrahim en-Nehai ve _ 
Zeyd ibn Eslem'den de rivayet edilmi§tir. 

Ben de derim ki : Malik'in .. o Salim ibn Abdullah ibn-Omer'dEm ri-
~ ' 

vayetine gore; babasl (Abdullah ibn Orner) §Oyle dermi§: Ki§inin ka-
rlSml opmesi ve eliyle dokunmas1 dokunmadand1r. Kim kansm1 oper 
veya eliyle ona dokunursa abdest almas1 gerekir. 

Bu gorli§U.; Hafiz Ebu'l-Hasan Darekutni de mii'minlerin emiri 
Orner ibn el-Hattab'dan rivayet etmi§Se de bize diger bir kanaldan ri
vayet edildigine gore o; kansm1 oper, sonra namaz k1larnn§ ve abdest 
de almazmi§. Ondan gelen rivayetler muhteliftir ve §ayet sahih ise ab-

. dest almamn gerektigine dair ondan gelen rivayet abdest almarun mus~ 
tehab olduguna hamledilir. Allah en dogrusunu bilendiro 
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(Kadma) dokunmakla abdestin vacib oldugu gorii§ii imam ~afii 
ve arkada§lanna (ashabma), imam Malik'e ve kendisinden gelen riva
yetlerin me§hur olamnda imam Ahmed ibn Hanbel'e aittir. Bu gorii§ii . 
savunanlar §Oyle derler : Ayetteki dokunmay1 ifade eden kelime ( .,, 
i--"i ) ve ( ,.:.....J ) §eklinde okunmu§tur. ~erlatta bu kelime elle 

dokunmaya verilen isimdir. Allah Teala: «~ayet sana kitab1 bir kagit
ta indirmi§ olaydik, elleriyle dokunurlardl.» (En'am, 7) buyurmu§tur. 
Hz. Peygamber de zina ikrarmda bulunan Maiz'e, bu ikranndan donme
sini i'ma ederek; herhalde onu optiin, ya da ona dokundun, demi§ti. 
Sahih bir hadiste: Elin zinas1 dokunmaktlr, buyurulmu§tur. Hz. Ai§e: 
RasUlullah (s.a.) m bize ugrayip opmedigi ve dokunmadigi giinler az
dlr, demi§tir. Buhari ve Miislim'deki bir hadise gore; .Hz. Peygamber 
miilamese ile satl§I yasaklami§tlr. Bu da her iki ta'bire gore; elle qokun
inaya racidir. Bu gorii§ sahipleri derler ki : Bu kelime lisan bakimmdan, 
cima' hakkmda kullamldigi gibi, elle dokunma hakkmda da kullamhr. 
Nitekim §air : 

«Zenginlik umarak (dileyerek) elimi eline dokundurdum.» demi§ 
ve ( ..,....JI ) kelimesini elle dokunmak anlammda kullanmi§tir. 

Bu gorii§ sahipleri imam Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigi §U 
hadisten de destek gorii}'orlar : 

Bize Abdullah ibn Mehdi ve Ebu Said'in .. . Muaz'dan naklettikleri
ne gore; o §oyle demi§tir: Bir adam Rasulullah (s.a.) a gelerek; ey Al
lah'm Rasulii, tammadigi bir kadma vanp da cima' dl§mda kans1yla 
yaptlgi her §eyi onunla yapan bir adam hakkmda ne dersin? diye sordu. 
Bunun iizerine Allah Teala : , «Giindiiziin iki tarafmda ve gecenin (giin
diize) yakm saatlerinde namaz kiL <;iinkii iyilikler kotiiliikleri giderir. 
Bu; ogiit kabul edenlere bir ogiittiir.» (Hud, 114) ayetini indirdi. Ve 
Hz. Peygamber : Abdest al, sonra namaz k1l, buyurdu. Ben : Ey Allah'm 
Rasulii, bu hiikiim sadece ona mi mahslis, yoksa biitiin mii'minlere mi? 
diye sordum. Allah Rasulii : Bilakis biitiin mii'minlere mahsustur, bu
yurdu. 

Hadisi Zaide'den rivayet eden Tirmizi (senedinin) muttasll olma
digmi soyler. Aym hadisi Nesei de §u'be kanahyla ... Abdurrahman ibn 
Ebu Leyla'dan miirsel olarak tahric eder. 

Kadma dokunmakla abdestin vacip olacag1 gorii§iinde olanlar; Hz. 
peygamber abdest almasm1 emretmi§tir. Zira o, kadma dokunmu§ ama 
onunla cima' etmemi§tir derken, digerleri hadisin isnadmm ibn Ebu 
Leyla ile Muaz arasmda kopuk oldugunu, zira ibn Ebu Leyla'mn Muaz'a 
yeti§emedigini soylerler. Aynca Hz. Peygamber'in o ki§iye tevbe ic;in 
abdest ahp namaz kilmasmi emretmi§ olmasi da miimkiindiir. Nitekim 
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Ebubekir es-Siddik hadisinde -daha once de ge~tigi gibi-- hi~bir kul 
yoktur ki bir gunah i§ledikten sonra abdest alsm ve iki rek'at namaz 
kllsm da Allah onu bagi§lami§ olmasm, buyurulmaktadir. Biz bll hadisi 
Al-i imran suresinin 135. ayetinin tefsirinde 'zikretmi§tik. 

ibn Cerir diyor ki: Bu iki gorU.§ten dogruya en yakm olaril; Hz. 
Peygamber'in e§lerinden bir kismim optukten sonra abdest alrnadan 
namaz klld1gma dair haberin Sihhatine binaen «Ya da kadmlara yak-
la§Ip da ... » ayetinde ( v-J ) kelimesinin diger anlamlarmm degil 
de, cima' anlammm kastedildigini soyleyenlerin goru§U.dur. Zira bize 
isman ibn MU.Sa es-Suddi'nin ... Hz. Ai§e'den naklettigine gore; o §oyle 
demi§tir: Rasulullah (s.a.) abdest allr, sonra (beni ya da bir ba§ka ha
mmmi) oper, sonra da namaz k1lar ve abdest almazd1. 

Yine bize Ebu Kureyb'in ... Urve'den rivayetine gore; Hz. Ai§e; Hz. 
Peygamber, · kadnilanndan birini (ya da baziSim) optu, sonra namaza 
~Ikti ve abdest almadi, demi§tir. Ben; herhalde o senden b~kas1 da
gildir, dedim. 0 da gUldu. 

Hadisi bu §ekliyle Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace §eyhlerinden bir 
gruptan, onlar da Veki'den rivayet etmi§lerdir. 

( .... ......... ..... ..... . ) 
ibn Cerir diyor ki : Bize Ebu Zeyd Amr ibn ~ebbehe'nin.. . Hz. 

Ai§e'den naklettigine gore; o §oyle demi§tir: Hz. Peygamber abdest al
diktan sonra beni oper ve · abdestini yenilemezdi. 

( ............ .. ..... .. ... ) 
ibn Cerir'in Said ibn Yahya el-Emevi kanallyla ... Ummu Seleme'

den rivayetine gore; Hz. Peygamber oru~lu iken onu oper sonra da ne 
iftar eder (orucunu bozar), ne de yeniden abdest ahrml§. 

Bize Ebu Ktireyb'in ... Zeyneb es-Sehmiyye'den rivayetine gore Hz. 
Peygamber (hammlarmdan birini) oper, sonra abdest almadan (abdes
tini yenilemeden) namaz kilarmi§. 

(. ... ..... .. · .. ... ...... .. ) . 

Fakihlerden bir c;ogu : «Su bulamazsamz pak bir topraga teyem
miim edin.» ayetinden; yanmda su bulunmayan kimsenin, ancak su ara
diktan sonra teyemmum etmesinin caiz olacag1 hukmunu ~Ikarmi§lar
dir. Ne zaman su arar da bulamazsa; i§te o zaman, kendisine teyem
mum caiz olur. Yanmda su olmayanm, nas11 su arayacag1 furu' kitap
larmda anlatilmi§hr. Aynca Buhari ve MU.Slim'de imran ibn Husayn'
dan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber topluluktan aynlml§ ve 
namaz k1lmayan bir adam gormu§·, ona: Ey falan, seni toplultlkla na
maz kilmaktan allkoyan nedir? Sen m'iisluman bir ki§i degil misin? di
ye sormu§ .. Adam: Evet (m'iislumamm) ey Allah'm RasulU, fakat cu-
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nub oldum, su da yok, demi§ti. Bunun tizerine Hz. Peygamber : Topraga 
yonel (toprakla teyetnmtim et) bu sana yeter, diye buyurniu§lardi~ 

·i§te bunun ic;indir ki, Allah Teala : «Su bulamazsamz pak bir top
raga teyemmtim edin.>> buyurmaktadir. Teyemmtim dilde kastetmek, 

yonelmek anlammdadir. Araplar: ~ 4ill~ «Allah sana mu
hafazasl ile yonelsin.» derler. 

( ... .. ... ..... ... .... .... ) 
( ~\ ) kelimesinin; yerytiztinde ytikselen (yerytiztinde bulu

nan) her§ey anlamma geldigi soylenmi§tir. Boylece bunun ic;ine toprak, 
kum, agac;, t.a§ ve bitkiler girmektedir ki, imam MAlik'in gorti§ti boyle
dir. Bu kelimenin toprak cinsinden olan §eyler anlammda oldugu da 
soylenmi§tir ki; toprak, kum, z1rmk ve alc;1 ta§ma mahsustur. Bu da 
imam Ebu Hanife'nin mezhebidir. Sadece toprak anlamma geldigi de 
soylenmi§tir ki; imam ~afii, imam Ahmed ibn Hanbel ve ashabmm 
mezhebinde boyledir. Bunlar bu gorti§lerine «Kaypak bir toprak haline 
getirilebilir.» (Kehf, 40) (yani dtiz ve temiz topra.K) ayetini ve Mtislim'in 
Sahih'inde Huzeyfe ibn el-Yemman'dan rivayet edilen §U hadisi delil 
getirirler: Rasulullah (s.a.) buyurdu, ki: insanlardan §U tic; §eyle tistiin 
kllmd1k: Saflanm1z meleklerin saflan gibi k1lmQ.I. Yerytiztinun tamam1 
bize mescid k1lmd1. Yeryuzuntin toprag1-su bulamad1g1nnzda-- bize te
mizleyici kllmd1. Bu gorti§te olanlar derler ki : Hz. Peygamber temizleyi
ciligi nimet sadedil).de olmak tizere topraga tahsis etmi§tir. Onun yerine 
ge~ecek ba§ka bir §ey daha olsaydi mutlaka onunla birlikte bunu da 
zikrederdi. 

Ayette g,e~en ( ~I ) kelimesinin anlam1 hakkmda muhtelif 
gorti§ler ileri stirtilmii§ttir : Bazllan bu kelimenin «Helal» anlammda 
oldugunu soylerken; diger bazllan da «pis olmayan» manasma geldi
gini soylemi§lerdir. imam Ahmed ile ibn Mace dl§mdaki Sunen sahip
leri Ebu Kllabe kanallyla . .. Ebu Zerr'den rivayet ediyorlar ki; Hz. Pey
gamber §Oyle buyurmu§ : On y1l su bulamasa da temiz toprak mtisltima
mn temizleyicisidir. Onu (temiz toprag1) buldugunda derisine surstin. 
Bu, onun ic;in en hay1rll olamdir. 

Tirmizi; hadisin hasen, sahih oldugunu soylemi§, ibn Hibban da 
sahih gormti§ttir Hadisi Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar Mtisned'inde Ebu 
Hureyre'den rivayet etmi§; Hafiz Ebu'l-Hasan el-Kattan da sahih oldu
gunu soylemi§tir. ibn Abbas'm bu sozunti ibn Ebu Hatim rivayet etmi§, 
ibn Merduyeh de tefsirinde bu hadisi merfu' olarak zikretmi§tir. 

Allah Teala: <tYtizlerinize ve ellerinize suriin» buyuruyor ki; temiz
lenmede teyemmum, abdestin yerine ge~er. (Ancak abdestte y1kanan) 
uzuvlarm tamannmn (teyemmtimde meshedilmesi §eklinde) ondan be-
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del degildir. Aksine -icma'- ile sadece yiiziin ve iki ellerin meshedil
mesi yeterlidir. 

Bununla birlikte teyemmiimiin keyfiyetinde imamlar ihtilaf etmi§
lerdir. Bu konudaki gorii§ler §Oyledir : 

Birinci gorii§; yeni gorii§iinde §afii mezhebine aittir ki, buna gore; 
iki (kerre topraga) vurma ile yiiziin ve dirseklere kadar ellerin meshe
dilmesi gerekir. Zira «iki el» ta'biri; viicudun hem omuzlara, hem de 
dirseklere kadar olan klsmma isim olarak verilebilir ve her ikisi de dog
rudur. Nitekim abdest ayetinde boyledir. ccEllerini kesin.» (Maide, 38) 
mealindeki hliSlZhk ayetinde Oldugu gibi; bileklere kadar Olan kiSma 
da el ismi verilmektedir. Bu gorii§te olanlar §oyle diyorlar: Abdest aye
tinde belirtilen k1sma hamledilmesi temizlik alakas1 sebebiyle daha uy
gundur. Bazllan da Darekutni'nin ibn 6mer'den rivayet ettigi §U ha
disi zikxederler: Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurdu~ar: Teyemmum iki 
vuru§tur : Bir vuru§ yiiz i~in ve bir vuru§ da dirseklere kadar iki el i~in. 

Ancak hadis sahib degildir. Zira isnadmda kendileriyle hadisin sa
bit olmayacag1 zay1f raviler vard1r. 

Ebu Davud'un ibn 6mer'den rivayet ettigi bir hadise gore; Hz. Pey
gamber iki elini bir duvara vurmu§ ve iki eliyle yiiziinii meshetmi§; son
ra ellerini bir kerre daha duvara vurarak bununla da kollanm meshet
mi§tir. Ancak bu hadisin isnadmda da Muhammed ibn Sabit vard1r ki, 
baz1 ha.f1zlar bu raviyi de zay1f saym1§lard1r. Ebu Davud'dan ba§kalari 
ise, hadisi ibn Omer'in fiili ve inevkuf olarak giivenilir raviler kana
hyla rivayet etmi§lerdir. Buhari, Ebu Zur'a ve ibn Adiyy dogru olan 
budur, demi§lerdir. Beyhaki de bu hadisin merfu' olarak rivayeti miin
kerdir, demi§tir. 

imam §afii; Ibrahim ibn Muhammed'in .. . ibn es-Sl'l.mme'den riva
yet ettigi Hz. Peygamber (s.a.) in teyemmiim edip yiiziinii ve kollarm1 
meshettigini ifade eden hadisi delil olarak almi§tlr. 

ibn Cerir der ki: Bana Musa ibn Sehl'in ... Ebu Ciiheym'den riva
yetine gd're; o §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) 1 ku~uk abdest bozarken 
gordiim ve selam verdim. Selam1m1 almad1. l§ini bitirince kalkti, elle
rini duvara vurarak elleriyle dirseklerine kadar meshetti ve sonra se
lamiml aldl. 

ikinci gorii§; iki vuru§la yiizii ve bileklere kadar elleri meshetme
nin gerektigi §eklindeki gorii§ imam §a.fii'nin eski goriil]iidiir. 

U~iincii gorii§ ise; bir tek vuru§la yiizun ve iki elin meshedilmesinin 
yeterli oldugu gorii§iidiir. imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn 
Ca'fer'in... ibn Abdurrahman'dan, onun da babasmdan naklettigine 
gore; bir adam Hz. 6mer'e gelerek; ben ciinub oldum ve su bulamad1m, 
dedi. Hz. 6mer; namaz k1lma, dedi. Orada bu~unan Ammar §oyle ko
nu§tu: Hat1rlam1yor musun ey mii'minlerin emiri? Sen ve ben bir se-
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riyyede idik. Ctintib olmu§ ve su bulamami§tlk. Sen namaz k1lmam1§tln. 
Ben ise, toprakta yuvarlanarak (topraga bulanarak) namaz k1lm1§tlm. 
Rasulullah (s.a.) m yamna geldigimizde bunu o'na soylemi§tim de; 
bu sana yeter, buyurmu§, elini yere vurmu§, sonra ellerini tifleyerek 
onunla ytiztini.i ve ellerini meshetmi§ti. 

Yine imam ·Ahmed'in Affan kanahyla ... Ammar'dan rivayetine go
re; Hz. Peygamber (s.a.) teyemmum hakkmda; ytiz ve eller ic;:in bir 
vuru§, buyurmu§tur. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti ise §oyledir: 
imam Ahmed rivayet ediyor: Bize Affan'm ... §akik'ten nakletti

gine gore; o §Oyle demi§tir : Abdullah ve Ebu Musa ile birlikte oturuyor· 
dum. Ebu Milsa, Abdullah'a; ki§i su bulamad1gmda namaz kllmaz oyle 
mi? diye sordu. Abdullah; hay1r deyince Ebu Musa §Oyle dedi : Hatlr
lamiyor musun ki Ammar, Omer'e; hatlrlam1yor musun; RasUlullah 
(s.·a.) seni ve beni develerin pe§inden gondermi§ti de, ben ctintib olmu§ 
ve topraga yuvarlanmi§ (ve topraga bulanrm§tlm). Rasulullah (s.a.) a 
dondtigtimde ona bunu haber vermi§tim. 0 da gtilerek; boyle yapman 
sana yeterdi buyurmu§ ve iki elini yere vurarak, sonra ellerini btittintiy
le meshetmi§ ve aym vuru§la ytiztinti bir kerre meshetmi§ti, demi§ti. 
Abdullah bana (cevaben) : §tiphesiz. Ama Omer'in bununla ikna' ol
dugunu gormedim, dedi. Ebu Mftsa bu sefer ona; peki Nisa suresindeki 
«SU bulamadigmizda pak bir topraga teyemmtim edin.» ayeti ne ola
cak? diye sordu. Abdullah onun ne soylemek istedigini anlamad1 ve §Oy
le dedi: §ayet onlara teyemmtim hakkmda ruhsat verirsek, olur ki 
onlardan biri suyu soguk buhir da teyemmtim ediverir. 

Allah Teal~ Maide suresindeki ayette «Ondan ytizlerinizi ve elle
rinizi meshedin» buyuruyor. §atii bunu delil olarak ahp teyemmtimde 
topragm mutlaka yi.iz ile ele bula§acak §ekilde tertemiz tozlu olmasmm 
gerekli oldugunu soylemi§tir. Biraz once gec;:en isnad1 ile imam §atii ibn 
es~samme'den rivayet ediyor ki; ibn es-Samme Hz. Peygamber · (s.a.) e 
abdest bozarken. ugrami§ ve selam vermi§. Hz. Peygamber (s.a.) onun 
selamm1 almami§ (i§ini bitirince kalklp) duvara yonelmi§; elindeki bir 
asa ile onu kaz1m1§, sonra da elini ona vurarak ytiztinu ve kollanm 
meshetmi§ti. 

«Allah Teaia (Sfzin ic;:in koydugu dinde) bir zorluk koymak iste~ 
miyor. Bilakis sizi temizlemek istiyor.» i§te bunun ic;:indir ki, su bula
madigmizda teyemmtime yonelmenizi mtibah kilmi§tlr. «Aynca belki 
§Ukredersiniz diye size nimetini tamamlamak istiyor.» buyurmu§tur. 

Teyemmtimtin me§ru' k1lmmas1 diger timmetlere degil sadece bu 
timmete mahsftstur. Nitekim Buhari ve Mtislim'de Cabir ibn Abdullah'
dan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§lardir: 
Bana be§ §ey verildi ki; benden once bunlar hie;: kimseye verilmemi§ti : 

B 
te 
ttl 
g~ 

SE 

VE 
i 

le 
Ie 
di 

d 
bi 
ol 
Sl 

y: 
al 
ol 
B 
la 
H 

r1 
i 

lE 
dl 
I I 

vi 
k 



;Nisa. 43) -HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 1711 

Bir ayllk (yoldan) korku ile yard1m olundum. Yeryuzu bana mescid v~ 
temizleyici kllmd1. Ummetimden herhangi birisi namaz vaktine ula§
tlgmda (ula§tlgi yerde) namaz k1lsm. Hadisin ba§ka bir rivayetine 
gore: Onun temizleyicisi ve mescidi yamndad1r. Benden once hie; kim
seye helal kllmmarni§ken ganimetler bana helal kllmd1, bana §efaat 
verildi ve peygamber (sadece) kendi mille tine gonderilirken ben butiin 
insanlara gonderildim. 

Huzeyfe'den rivayetle Muslim'de zikredilen bir hadis-i §erif'te §OY
le buyurulur: Uc; §eyle insanlardan iistun kllmd1k: Saflanm1z melek
lerin saflan gibi kllmd1. Yeryuzu bize mescid, su bulamadigimiz zaman 
da toprak bize temizleyici k1lmd1. 

Bu ayette de Allah Teala : ICPak bir topraga teyemmum edin yuzle
rinize ve ellerinize suriin. ~uphesiz ki Allah Afuvv ve Gafur oland1r.» 
buyuruyor. Size teyemmumu me§ru' kllmas1, size bir kolayhk ve ruhsat 
olmak uzere su bulamadigmizda, teyemmumle namaz1 mubah kllma
Sl bu af ve bagi§lanmasi cumlesindendir. 

Bu ayet-i kerime'de sarho§ aYilmcaya ve ne soyledigini anlaYinca
ya kadar~ cunub olan gusledinceye kadar, kendisinden hades sadir olan 
abdest almcaya kadar namazm eksik olarak eda edilmesi onlenmi§ 
oluyor. Ancak hasta olan ya da su bulamayamn durumu mustesnad1r. 
Bu durumlarda _Allah Teala kullarma olan §efkat ve ac1masmdan, on
lara bir kolayllk (geni§lik) olmak uzere tehemmume izin vermi~tir. 
Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

Tey~mmiimiin Me§ru.' Klhnmasmm Sebebi 

Teyemmumun me§ru~ kllmmasmm nuzul sebebini burada veriyo
ruz. Zira Nisa suresindeki bu ayetin nuzulu Maide suresindeki konu 
ile ilgili ayetin nuzulunden oncedir. ~oyle ki : 

Bu a yet, ic;kinin kesinlikle h.aram kllmmasmdan 6nce nazil ol- 
mu§tur. ic;ki Uhud harbinden sonra ve bir rivayete gore Uhud'un he
m~n akabinde Hz. Peygamber'in Benu Nadir'i muhasarasmda param 
kihnmi§tlr. Maide suresi ve ozellikle ba§ ins1mlan ise son nazil 'olan 
ayetlerdendir. DolayiSiyla teyemmumun me§ru' kilmmasma sebep olan 
hadiseyi burada zikretmemiz daha uygun olacakbr. Guvenimiz Allah'a
dlr. 

imam Ahmed diyor ki: Bize ibn Numeyr'in ... Hz. Ai§e'den nak
lettigine gore; o, Hz. Esma'dan bir gerdanhk odunc; alml§ ve ·bu ger
danhk kaybolmu§tu. Rasulullah (s.a.) kaybolan gerdanhg1 aramak uze
re baz1lanm gondermi§, onlar da bunu bulmu§lardl. (Yolda) namaz 
vakti gelmi§ti ve yanlannda su yoktu. Onlar abdestsiz olarak namaz 
k1ld1lar ve bu durumdan Hi. Peygamber'e §ikayette bulundular. Bunun 
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uzerlne Allah Teala teyemmum ayetini indirdi. Useyd ibn Hudayr Hz. 
Ai§e'ye §Oyle dedi :Allah .seni hayirla mukafatlandirsm. Allaha yemin 
ederim ki; senin ba§ma ho§lanmayacagm bir §ey geldiginde, Allah 
Teala sana ve musltimanlara mutlaka bir hay1r ihsan etmi§tir. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §Oyledir: 
Buhari der ki : Bize Abdullah ibn YU.suf'un... Hz. Ai§e'den riva

yetine gore o §Oyle demi§tir: Seferlerden birinde, Rastllullah (s.a.) lie 
birlikte ~Ikmi§tik. Beyda'da -ya da Zat'ul-Cey§'de- benim bir ger
danhgim koptu . . Rasiilullah (s.a.) ve yamndakiler onu aramaya ko
yuldular. Bir su ba§mda degillerdi ve yanlannda su da yoktu. Halk Hz.· 
Ebubekir'e gelerek; Ai§e'nin yaptigm1 goruyor musun?, RasUlullah (s.a.)I 
ve halkl (burada) tuttu. Su ba§mda degiller, yanlannda su da yok, 
dediler. Rasiilullah (s.a.) ba§Im diziine koymu§ uyurken Ebubekir gel
di ve Rasiilullah (s.a.s.) 1 ve insanlan hapsettin, su ba§mda degiller, 
yanlannda su da yok, dedi. Hz. Ai§e §Oyle anlatlr : Ebubekir beni azar
ladi ve Allah ne dilediyse soyleyerek eliyle bOgrume vurmaya ba§ladi . . 
RasUlullah (s.a.) dizimde oldugu i~in hareket ·etmemeye ~ll§Iyordum. 
Rasiilullah (s.a.) susuz olarak sabahleyin kalktlgmda Allah Teala te
yemmum ayetini indirdi de teyemmiim ettiler. Bunun uzerine Useyd 
ibn Huda'yr : Ey Ebubekir ailesi, bu sizin ilk bereketiniz degil, dedi. 
Hz. Ai§e §Oyle der : Uzerinde oldugum deveyi kald1rd1k ve gerdanl1g1 
altmda bulduk. 

Hadisi Buhari, Kuteybe ve ismail'den; Muslim de Yahya ibn Yah
ya kanahyla Malik'ten rivayet etmi§tir . . 

imam Ahmed, Ya'kiib kanallyla ... Ammar ibn Yasir'den rivayet 
etti ki; Rastllullah (s.a.) yanmda harumlanndan Hz . .Ai§e de bulundu
gu halde Evla'ul-Cey§ (herhalde Zat'ul-Cey§ olmahd1r) de geceledi. Hz . 
.Ai§e'nin Zafar (1) ta§mdan bir gerdanhg1 kopmu§ ve halk onu aramak 
uzere omda kalmi§ti. Sabah aydmlamncaya kadar (gun agarmcaya) 
da aramaya devam etmi§lerdi. Yanlannda su yoktu. Allah Teala pey
gamberine temiz toprakla teyemmiime ruhsatlm indirdi de musluman
lar Rasiilullah (s.a.) ile birlikte kalktilar, ellerini topraga vurdular, 
sonra (ondan) bir §ey almaks1zm ellerini kaldlrdilar ve elleriyle yuzle
rini, omuzlarma kadar ellerini, avu~lanmn i~lerinden koltuk altlan
na kadar meshettiler. 

Hadisi ibn Cerir de §oyle zikreder: Bize Ebu Kiireyb'in ... Ebu'l
Yakzan'dan rivayetine gore; o §oyle demi§tir : Rasiilullah (s.a.) ile bir
likteydik ve Hz . .Ai§e'nin bir gerdanll~ kaybolmu§tu. Rasiilullah (s.a.) 
gun agarmcaya kadar (orada kald1). Hz. Ebubekir Hz. Ai§e'ye klZmi§
tl. Allah Teala peygamberine (ya da bu olay uzerine) temiz toprakla 

(1) Zafar, Himyerliler zamamnda Yenien'de bir ~ehir aduhr. 
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meshetme ruhsatm1 indirdi. Ebubekir, 1.Ai§enin yanma girerek; §iiphe
siz ki sen ( c;ok) bereketlisin (ya da miiba.reksin). Senin sebebinle (bize) 
bir ruhsat indi (indirildi), dedi. Ellerimizi (topraga) vurduk : Bir vu
ru§ yiizlerimiz ic;in, bir vuru§ da omuz ve koltuk altlarma kadar olmak 
iizere ellerimiz ic;indi. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh rivayet ediyor: Bize Muhammed ibn 
Ahmed ibn ibrahim'in ... Esla ibn ~ureyk'den naklettigine gore; o §oy
le dedi: Rasulullah (s.a.) m devesini yiiriitiiyordum ve soguk bir gece
de ciiniib oldum. Rasulullah (s.a.) yola <;Ikmak istedi. Ciiniib oldugum 
halde devesini yiiriitmek istemedim. Oliiriim veya hastalamnm diye 
soguk su ile y1kanmaktan da korktum. Ansardan birisine soyledim 
ve Rasulullah (s.a.) m devesini o yiiriittii. Sonra bir miktar ta§I (gii
ne§te) ISitarak suya attlm ve suyu boylece 1Sittim. Onunla ytkanarak 
Rasulullah (s.a.) ve ·ashabma yeti§tim. RasUlullah (s.a.) : Ey Esla, gO
riiyorum binitim· degi§mi§, buyurdular. Ben; Ey Allah'm Rasulii deveyi 
ben degil, ansardan birisi yiiriittii, dedim. Allah RasUlii nic;in? diye sor..; 
dugunda da; ciiniib olmu§tum, soguktan korkup (gusiil etmedim). 
(Ansardan olan o ki§iye) deveyi yiiriitmesini soyledim ve ta§lan k1z-' 
d1rarak onlarla suyu ISitlp ytkandim, dedim. Bunun iizerine Allah 
Teala: «Allah Afiivv ve Gafur olandir.»a kadar olmak uzere: ((Ey iman 
edenler, sarho§ken, ne soylediginizi bilinceye kadar ... namaza yakla§
maytn.» ayetini indirdi. 

Hadis Esla ibn ~ureyk'ten ba§ka bir §ekilde daha rivayet edilmi§tir. 

--,---- i Z A HI -----

Bu konuda Seyyid Kutub §oyle diyor : 
Bu ayet; islam cemiyetinin Rabbani terbiye silsilesinin bir halka

sidir. Bfr cemiyet ki; islam onu, cahiliyyet batakhgmdan c;ekip kur
tarmi§tl. Ve ic;ki, o cahiliyet cemiyetinin her tarafa yaygm ve koklii 
geleneklerinden biri, hatta ilk goze <;arpan miimeyyiz vas1flarmdan idi. 
Zaten ic;ki, eski ve yeni biitiin cahiliyyet topluluklannm hemen hemen 
mii§terek ozelligidir ... Bu, cahiliyetin zirvesinde bulunan Romalllarm 
ve Perslilerin de ba§ta gelen hususiyetlerindendi. Keza bugiin de aym 
cahiliyyetin penc;esinde k1vranan Avrupa ve Amerika'hlarm da mii
meyyiz vasf1d1r. Afrika'nm geri kalmi§ iilkelerinde bile aym cahill ozel
likler mevcuddur!.. 

Modern cahiliyyet hayatlmn en zirvesinde bulunan devletlerden 
biri olan isvec;'de, gec;en asrm ilk yariSmda, her ailenin her giin ic;.ki 
ic;in tahsis ettigi muayyen bir vakti vard1 ve bir ki§inin giinliik ic;ki 

Tefsir, C, IV, F. 108 
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istihlaki ortalama 20 litre idi. Hiikiimet bu i§in vahametini hissetti ve 
bu halin devam1yla dogacak mahzlirlan dii§iinmeye ba§ladL ilk ted
bir olarak ic;kiyi yasaklamak, ferdi istihlaki tahdid etmek ve umumi 
yerlerde ic;meyi men'etmek siyasetiyle i§e el koydu. Fakat bu kayit
lar, klsa bir zaman sonra gev§edi ve vaziyet tekrar eski haline avdet 
etti. Artlk lokantalar da, yemek de yemek §art1yla ic;ki ic;mek serbest 
hale geldi. Sonra umumi yerlerin baz1smda ic;ki miisadesi verildi; fa
kat bu miisaade sadece gece yansma kadard1. Bundan sonra sadece 
bira serbest birak1ld1. Miiteakiben ic;ki ibtilas1; olgunluk c;agma heniiz 
gelen genc;ler arasmda da siir'atle yay1ld1. 

Amerika'ya gelince; hiikiimet, 19Hr y1lmda ic;kiyi yasaklayan bir 
kanun c;1kard1. Bu kanunun gerekc;esi; ic;kinin akli muhakemeyi boz
masi ve miifekkireyi sarsmas1 id~. Bu kanun varllgm1 onbe§ sene de

. vam ettirdi. Nihayet hiikiimet 1933 y1lmda onu ilgaya mecbur oldu. 
Fakat radyo, sinema, konferans gibi biitiin ne§ir organlan, ic;kinin 
aleyhinde propaganda yapmaya devam etti. ic;ki aleyhtarhg1 ic;in bir 
senede hiikumet biitc;esinden sarfedilen meblag, altmi§ milyon dolarm 
c;ok iistiinde idi. Yap1lan kitap ve ne§riyatlar, on milyarlarca sayfay1 
ge~iyordu. Onbe§ senelik ic;ki yasagmda, kanunun infaz1 ic;in sarfedi
len meblag takriben yedi milyon be§yiiz bin dolardan c;ok fazla idi ve bu 
devrede iic;yiiz ki§i i'dam edildi. 532.335 ki§i hapse at1Id1; dortyiiz seksen 
milyon lira para cezas1 tahsil edildi. Dort milyar yiiz otuziki milyon 
lirallk millk miisadere edildi. Fakat biitiin bunlardan sonra Amerika, 
yine de kanunu iiga etmeye ve eski haline avdete mecbur oldu. 

islam gelince; O, birkac; ayeti ile, cahiliyet hayatmm bu ac;1k ve 
. derin yarasm1 neticeye baglay1verdi. 

i§te bu; eski ve yeni biitiin cahiliyet nizamlan ile ilahi nizam ara
smdaki farkttr ... Be§er nefsini ve insani cemiyetleri tedavi ve 1slah 
husU.Sunda, kapablmasl imkansrz bir mesafedir ... 

ic;kinin cahiliyet hayatmdaki te'sirini daha iyi anlayabilmemiz 
ic;in, cahiliyet §iirine bir goz atmannz laz1m gelecektir. Cahiliyet §iiri
ne bakacak olursak goriirijz ki, ic;ki, edebiyatm eri esash unsurlarm
dan biridir. Hatta ic;ki, biitiin hayatm en esasll unsurtidur. 

0 giin, ic;ki ticareti her tarafa yaytlmt§tl. Hatta · ticaret kelimesi, 
ic;ki ah§veri§i manasma kullamlmaya ba§lanml§tl. 

Lebid'in, Amr ibn Kumey'e'nin, imri'iil-Kays'm §iirlerinde bu hu-. 
sus ac;1kc;a gorillmektedir. 

Cahiliyet devri arap §iiri, §arab meclislerinin tasviri ve ogiinme
lerle dolup ta§makta ve bu devre adeta kendi damgasim basmaktadtr. 

islam'da ic;ki yasag1mn merhaleleri ve bu yasagm nedenini olu§
turan hadiseler zikredilirken, bu hadiselerin kahramanlan da anlatl
hr... Bu kahramanlar arasmda Orner, Ali, Hamza, Abdurrahman ibn 
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Avf ve benzerleri gibi sahabe-i giizinin en ileri gelenlerini de goriiyo
ruz. Bu hadiseler §iiphesiz cahiliyet arabmm ya§ayt§ma uygun bir §e
kilde zuhur etmi§tir ve fazla soze liizum btrakmayacak bir keyfiyete · 
sahiptir. 

Bir rivayette, Hz. Omer'in miisliiman olu§u k1ssasmda .§oyle soy
ledigi nakledilir : Ben cahiliyette i<;ki i<;en birisiydim. Hatta derdim 
ki; falan ayya§a gideyim de i<;ki i<;eyim ... 

Orner, miisliiman olduktan sonra da §U ayet nazil olana kada i<;
meye devam etti : 

«Sana ic;kiden v~ kumardan soruyorlar. De ki : ikisinde de hem 
biiyiik giinah, hem de insanlar i<;in faydalar vard1r. Giinahlan ise fay
dalanndan daha biiyi.iktiir.» 

Hz. Orner, bu a yet iizerine §Oyle dedi : Allah'tm! .. i<;ki hakkmda 
bize, sadra §ifa verecek bir a<;tklama gander. 

Boyle dedi. .. Fakat yine i<;meye devam etti. 
Sonra §U ayet nazil oldu: «Ey iman edenler, sarho§ iken ne soy

. lediginizi bilinceye kadar namaza yakla§maym.» 
Yine dedi ki : Allah'tm, i<;ki hakkmda bize, · sadra §if a verecek bir 

a<;tklama gander. 
Nihayet, i<;kinin haram kllmdtgmi sarahetle beyan eden §U ayet 

nazi! oldu : 
«i<;ki, kumar, dikili ta§lar, fal oklan ancak §eytamn emelinden 

birer murdardtr. Onun i<;in bunlardan ka<;mm ki, muradmtza eresiniz. 
~eytan, i<;kide ve kumarda aramza dii§manhk ve kin dii§iirmek, sizi 
Allah'1 anmaktan ve namazdan ahkoymak ister. Artlk vazge<;tiniz de
gil mi?» 

0 zaman Orner dedi ki: «Vazge<;tik! ... Vazge<;tik ... ve tamamen 
vazge<;ti.» ( ... ) 

Peki her yere girmi§ olan bu afete mukavemet i<;in islam ne yap
tl? Saglam, miistakim, dogru ve giivenilir bir cemiyet hayat1 kurma
ya engel te§kil erten bu musibete kar§I koymak i<;in islam ne <;are bul
du? Ne gibi kaideleri vaz'etti? iktisadi menfaatlan alakalandtrdtgi 
kadar i<;timai adetleri de ilgilendiren bu koklii ve eski ah§kanhgm 
kaq1sma ge<;mek i<;in neler yaptl? 

Rabbani nizam; biitiin bunlan, Kur'an'mm birka<; ayetiyle hall-ii 
fasl etti. Birkac;: merhalede, kolayhk ve tathhkla i§i neticeye bagladt. 
Harbi kazand1. Hem de harb etmeden, kurban vermeden, kan aktt
madan ... Akan sadece ft<;llar, tulumlar ve ayya§lann agzmdaki i<;ki
lerdL .. i<;kinin haram oldugunu bildiren a yet duyulunca agtzlardaki 
i<;kiler bogazdan ge<;medi, geri dokilldii. 

Mekke de islam'm, Kur'an'dan ba§ka ne devleti, ne kuvveti vard1. 
Orada inzal buyrulan ayetlerde, i<;kiye dair siiratli ve ince bir telmih-
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ten ba§ka bir §ey goze ~arpnnyor. ibarelerde, miicerred bir i§aretten 
ba§ka bir kesinlige tesadiif edilmiyordu. 

Mesela Nahl suresinde §Oyle bir ayet var: 
«Hurma aga~larmm meyvesinden ve iiziimlerden de i~ki ve giizel 

bir nz1k edinirsiniz.» 
Ayette zikredilen i~ki, kelimesi giizel bir nz1k mukabilinde hur

ma ve iiziimden elde edilen sekir verici i~eceklerdir. Bu tekabiilde tel
mihen i§aret ediliyor ki; igki ayn bir §eydir, giizel nz1k ayr1 bir §eydir. 
l§te sadece boyle uzaktan bir i§aretle iktifa ediliyor ve gerisi mii'mi
nin vicdanma b1rak1hyor. 

Fakat en ince manas1yla igki adet ve al1§kanllg1, ferdi tiryakilik
ten ~ok daha derin igtimai bir ah§kanhktlr. Hatta iktisadi kokleri bile 
vard1r. Buna uzaktan, atfedilen seri bir nazar da, §iiphesiz mii'minde 
derin bi'r te'sir icra eder. 

Ama Medine'de artlk islam devleti tekevviin etmi§ ve bir kuvvete 
sahip olmu§tu. Fakat islam yine de igkiyi haram k1lmak igin ne dev
let kuvvetine s1gmd1, ne de saltanat k11lcma ... Sadece Kur'an'm haki
miyet ve te'sirine iltica etti. 

ilahi nizam i§ine once, kolayhkla, yumu§akllkla ba§lad1. i~timai 
miiesseseleri ve insan ruhunu ihtiya~lanm dii§iinerek i§i ele ald1. · 

ilk nazi! olan Bakara suresindeki ayette, i~ki ve kumarm tama
men z1ddma, uyamk bir goniile sahip olan mii'minlerin sorduklar1 bir 
suale cevab veriliyordu': ' 

«Sana i~kiden ve kumardan soruyorlar. De ki : ikisinde de hem 
biiyiik giinah, hem de insanlar i~in faydalar vard1r. Giinahlan ise, 
faydalarmdan daha biiyiiktiir.» 

Bu, ilk adnnd1r.. . Herhangi bir i§in hay1r ve giinah telakki edil
mesi nokta-i nazarmdan helal, haram veya mekruh olarak degerlendi
rilebilmesi ic;;in islam f1khmm mantlgml.!a; islam'm duyu§ ve anlayi
§Imn inceligi ile miitenasib olarak yiikselen ilk sesti. ic;;ki ve kumarm 
gunah1 faydalarmdan daha ~ok olursa ... Bu, yollarm aynh§ noktas1 
olmahyd1. 

Fakat mesele, . bundan daha once .. . Hz. Orner, gozlerini yiicelik
lere dogru kaldmyo~ Allah'1m! Bize, i~ki hakkmda sadra §ifa verecek 
bir ac;;Iklama gander, diyordu. 

Sadece bu bile, bu gelenegin araplarm ruhundaki derin te'sirini 
ifade etmeye kafi !. . 

Sonra hadiseler birbirini ta'kib etti. Akabinde ilahi kelam nazi! 
oldu: 

«Ey iman edenler! Sarho§ken, ne soylediginizi bilinceye kadar 
namaza yakla§maym.» 

tlahi nizam, yumu§akhkla; basiretle i§ine devam etti. 
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Bu ayet; gunah1 sevabmdan daha buytik olan igkiden nefretle, 
~eytan amelinden bir pislik olan igkinin kat'iyetle haram edilmesi ara
smdaki orta noktay1 temsil eder. Bu orta noktamn vazifesi : «igki ade
tini kesmek» veya «ah§kanligi kirmakti.» Namaz vakitlerinde i~kiyi 
yasak eden bir mania vazifesi gormekti. Namaz vakitleri butun gun 
boyunca serpi§tirilmi§tir ve aralarmda ayya§larm rahathkla igebile
cekleri, sonra da ne soylediklerini bilecek dereceye _ gelene kadar ra
hatga ayilabilmesine _kafi bir zaman da yoktu. Kald1 ki igkinin, hu
susi bir vakti vard1r. Sabah ak§am, onun da kendine mahsfts bir za- · 
mam vard1r .. . Namaz aralarmdaki k1sa bir zamam muteakib, tekrar 
ikinci bir namaz vakti geliyor. ~imdi mu'minin vicdam burada du
rur. Namaz farizasmm edas1 ile igkinin tadmi mukayese eder, du
§unur ... Bu vicdanm nazarmda namaz, bizatihi hayatm diregidir! .. 
igkinin tadm1 ona nas1l tercih edebilir? ... 

Bununla beraber ... Orner (r.a.) : Allah'Im! Bize, igki hakkmda sad
ra §ifa verecek bir ag1klama gander, diyor. 

Zaman tab,ii seyrine devam etti. Bir tak1m hadiseler vukua geldi. 
ilahi nizamm tertibine gore, kesin hatti gizmenin, son darbeyi indir
menin en munasib vakti gelip gatmi§tl ... Ve ardarda iki ayet inzal 
buyruldu: 

«igki, kumar, dikili ta~lar, fal oklan ancak ~eytamn amelinden bi
rer murdard1r. Onun igin bunlardan kagmm ki, muradm1za eresiniz. 
~eytan, igkide ve kumarda aramza du§manhk ve kin du~urmek, sizi 
Allah'I anmaktan ve namazdan ahkoymak ister. Art1k , vaz ge<;tiniz 
degil mi?» 

Ve butun mu'minler vazgegtiler ... igkinin tulumlari bo~altlld1. Bu
, tun f1g1lar pargaland1. Ne ile oldu bunlar? ... Sadece ilahi kelam1 i~it

mekle. Onlar bu ilahi kelam1 duyduklarmda, ag1zlarmdaki igkiyi yu
tamadilar. Yenisini i(!mek ~6yle dursun agizlarmdakini bile dokttiler. 

t~te Kur'an, zaferi boyle kazand1! ilahi nizam, istedigini yapti, 
hakimiyetini, hi<; kimsenin yard1mma ihtiyag duymadan, ger<;ekle§-
tirdi. ' -

Fakat bu nas1l ~ey? Be~er tarihinde misli olmayan bu mucize na
Sil gergekle~ti? Hig bir zaman ve mekanda resmi icraatlarla, ne de ka
nunlarla elde edilmeyen bu netice nas1l ba~anld1? ... 

Evet, mucize gergekle~ti... Qunku bunu yapan ilahi nizamd1. in
san ruhuna, ozel bir metodla te'sir icra eden Kur'an nizam1yd1. insa
na; Allah'm hakimiyetini, O'nun korkusunu ve O'nun murakabesini 
hatlrlatan, daima Allah'm huzurunda bulundugunu, bir an bile O'n
dan uzakla~mad1gm1 hissettiren Rabbani nizamd1... Ve o, higbir fark 
gozetmeden, herkese aym nazarla bakiyordu. Be§er fitratim; yarata-
mn ko~dugu 6zel metodlarla tedavi ediyordu .. . -
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Boylece insamn biitiin bo§ vakitleri, en biiyiik gayelerle dolduru
luyor. i~ki ne§'esi sarho§luk hayali, oviinme, kendini begenme ve ar
zulara tabi olmas1 i~in bir saniye bile bo§ vakti kalm1yordu .. . 

Biiyiik gayelerle dolu vakitler . .. Bu sap1k ve dalalet i~inde yiizen 
be§eriyeti; 0 lSSlZ cahiliyet ~ollerinden, yaklCl alevlerden, korkun<; ka
ranhktan, zillet verici ubudiyyetten, bogucu s1kmtllardan kurtarmak, 
islam'm saadet Ulkesine, ye§il golgeligine, nurani havasma, diinya ve 
ahirete §amil yiice. bir hiirriyet beldesine getirmek gayesi! !. . 

imanla dolu vakitler ... Giizel, parlak, ho§ duygularla dolu vakit
ler ... ic;kinin verecegi ne§'eye, yalm hayallere ihtiyac; duymayan va
kitler ... imanla sulanan temiz ve yiice vakitler. insam Allah'm yaki
mna yiikselten, O'nun nur ve celal'inde ya§anan vakitler ... Bu vusla
tm tadm1 tattlran, ic;kinin zevk ve ne§'esini dag1tan, sadece agn ve 
SlZISim c;ogaltan, onu biitiin pi.Slik ve yakiCillgi ile ortada b1rakan va
kitler!.. 

~iiphe yok ki islam; fltratl, cahiliyyet c;irkefinden kurtarml§tlr. 
Kendisinden ba§ka hi<; kimsenin ac;amayaca{?;I kapllanm a<;mi§tlr. Bii- . 
tiin varhgmda, her noktasmda, her hareketinde insanla beraber yiirii
mii§tiir. Nur, hayat, teinizlik, nezatet, uyamkhk ve himmet ne§retmi§
tir aleme!.. En biiyiik hay1r ve en biiyiik i§ i<;in haz1rlam1§tlr insam ... . 
Cihan hakimiyeti ic;in hazirlami§tlr ... Alim ve Habir olan Allah'm koy
dugu esaslarla, O'nun §art ve ahdi, hidayet ve nuru iizere eda edile
cek bir hilMete me'mur etmi§tir .. . 

'~iiphesiz ic;ki de kumar gibi, diger eglencelerden farks1zd1r. Spor 
oyunlan diye isimlendirdikleri ve biitiin k1ymetli vakitlerin, o oyun
lan gormek i~in israf edildigi delilikler gibidir. Yan§ deliligi ve sine
rna deliligi gibidir. Moda deliligi gibidir. Boga giire§leri cinneti gibi
dir. Bugiinkii be§eri hayatm biiyiik bir k1smm1 i<;ine alan deUce eglen
celer gibidir. Modern cahiliyetin, sanayi cahiliyetinin delilikleri !.. 

Biitiin bunlar, §Uphesz ki ruhi bo§lugun eseridir. Once, iman yok
lugunun, sonra da enerjiyi degerlendirecek biiyiik i§lerin yoklugunun 
neticesidir!... Ve bu hal, mevcud medeniyetin iflasm1 nandan ba§ka 
bir §ey degildir... F1tri takatin, agzma kadar doldugunun resmi so
nucupdal.l ibarettir. i§te bu bo§luk, ve iflastlr ki, insanlar1, bo§ vakit
lerini doldurmak igin igkiye ve kumara siiriikliiyor. Ve daha yukarda 
zikredilen ve edilmeyen say1s1z delillere dogru gotiiriiyor. Hatta bizzat 
delilige sebep oluyor. Ruhi ve asabi hastahklara yol ac;1yor, isyana 
gotiiriiyor. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, III, 234- 241) 
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44 - Bakmaz m1sm ~u kendilerine kitabdan bir ~ey 
verilmi~ olanlara? Kendileri sap1khg1 satin aldlklan gibi 
sizin 'de yoldan sapmaruz1 istiyorlar. 

45 - Allah du~manlanruz1 daha iyi bilir. Allah size 
dost olarak da yeter, yardimci olarak da yeter. 

46 - Ya.hudilerden oyleleri var ki; kelimeleri yerle
rlnden degi~tirir, i~ittik ve kar~1 geldik, duy, duymaz ola
Sl ve dillerini egip bukerek «Raina,, diyenler vardir. Eger 
j~ittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gozet demi!? olsalardi, 
onlar i9in daha iyi ve daha dogru olurdu. i~te Allah, in
karlan yuzunden onlara la'net etmi!?tir. Onlann ancak 
pek az1 iman eder. 

Allah Teala (bu ayetlerde) Yahudilerden - k1yamete kadar Al
lahm la'neti onlarm iizerine olsun- bahsediyor. Onlar, hidayeti bira
kip sap1khg1 almi§lar, Allah'm; Rasuliine indirdiklerinden yiiz <;evir
mi§ler, az bir kar§Ihk olan diinya menfaatlerini elde edebilmek i<;in 
eski peygamberlerden devralmt§ olduklan Hz. Muhammed (a.s.) in ni
teliklerine dair ellerindeki bilgileri terketmi§, bir kenara atmi§lardir. 

«Sizin de yoldan sapmamz1 istiyorlan> Yani ey mii'minler, sizler, 
size indirilenleri inkar edip i<;inde bulundugunuz hidayeti ve faydah 
ilmi terketmi§ olsamz ne kadar sevineceklerdir. 

((Allah dii§manlanmzl daha iyi bilir.>> ve sizi onlardan sakmdi
nr. «Allah size dost olarak yeter, yard1mc1 olarak da yeter.» Kendine 
s1gmana dost, kendinden yard1m dileyene de yard1mc1 _olarak Allah 
yeter. · 

( ........ .... .. .... ) 
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Allah Teala sonra §oyle buyurur : 
«Yahudilerden oyleleri var ki; kelimeleri yerlerinden degi§tirir.1' 

Kas1tll ve bir iftira olarak sozii; te'vil edilmeyecek §ekilde te'vil eder, 
Allah'm muradmm di§mdaki §eylerle yorumlar, tefsir ederler. «i§ittik 
ve kar§I geldik, derler.1> Ey Muhammed, soylediklerini i§ittik ama bu 
konuda sana itaat etmeyiz, derler. Miicahid ve ibn Zeyd, buray1 bu 
§ekilde tefsir etmi§lerdir ve maksad da budur ki; onlann kiifiir ve 
inadlanm <;ok belig bir §ekilde ifade etmektedir. Onlar, bu yiizden ka
zandiklan giinah ve ba§larma gelecek .azab1 bile bile anladiktan sonra, 
Allah'm1 kitabma s1rt <;evirmektedirler. 
.. «Duy, duymaz olasi» kiSmma gelince; bizim soyledigimizi duy, duy

. maz olas1, demektir. Bu tefsiri Dahhak, ibn Abbas'tan rivayet etmi§
tir. Miicahid ve Hasan ise: Dinle senden kabul edilmeyecektir, §eklin
de tefsir etmi§lerdir. 

ibn Cerir der ki; bunlardan birincisi daha sahihtir . . Bu, onun da 
soyledigi gibi onlarla bir alay etme ve onlara hakarettir. Allah'm la'ne
ti onlarm iizerine olsun. 

Allah Teala buyuruyor : «Dillerini egip biikerek «Raina'' diyenler 
vardir.1' Onlar «Raina» · demeleriyle «seni i§itmemiz i<;in bizi gozeb de
dikleri vehmini vermek istiyorlar. Halbuki bu kelimenin ahmakla§ma 
anlamm1 kasdetmekteydiler. Bu konuda «Ey iman edenler raina deme
yin, bize bak deyin>' (Bakara, 104) ayetinde bilgi verilmi§ti. 

Yine bunun i<;indir ki, Allah Teala; sozleriyle izhar ettiklerinin 
tersini kasdeden bu yahudilerin dillerini biikerek, dini kotiileyerek 
boyle soylediklerini haber vermektedir. Yani onlar bu sozleriyle Hz. 
Peygamber (s.a.) e hakaret etmek istiyorlardi. 

Sonra Allah Teala : «Eger, i§ittik ve itaat ettik, dinle ve bizi go-
- zet demi§ olsalard1 onlar i\!in daha , iyi ve dogru olurdti. i§te Allah; 

inkarlan yiiziinden onlara la'net etmi§tir. Onlann ancak pek az1 iman 
eder.J> buyuruyor ki; onlarm kalbleri haYirdan uzaktlr. Kendilerine 
fayda verecek §ekilde imandan hi<;bir §ey, onlann kalblerine girmez. 
«Onlarm ancak pek az1 iman eder.>> ayeti hakkmda daha once bilgi 
verilmi§ti. Onlar, kendilerine fayda verecek bir imanla iman etmez
ler, anlam1 kastedilmektedir. 
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47 - Ey kendilerine kitab verilenler. Biz bir talnm 
yiizleri silip de enselerine gevirmezden veya onlan ashab-1 
sebt'i la'netledigimiz gibi la'netlemezden once, gelin de 
elinizdekini dogrulayiCI olarak indirdigimize iman edin. 
Allah'm emri daima yap1lagelmi~tir. 

48 - Allah k:endisine ortak ko~may1 bag1~lamaz. Bun
dan ba~kas1m diledigine bag1~lar. Allah' a ortak ko~an kim
se, hi<; ~uphe~iz pek buyiik bir giinahla iftira etmi~ olur. 

Allah Teala bu ayetlerde ehl-i kitab'a, ellerinde bulunan mtijde
lere dair haberleri tasdik eden, kulu ve el~isi Muhammed (a.s.) e in
dircligi biiyiik kitab Kur'an'a iman etmelerini emrediyor. Bunu yap
madiklan takdirde de onlan «Bir tak1m yiizleri silip de enselerine ~e
virmezden evvel. .. » sozii ile tehdid ediyor. «Bir taklm yiizleri silmez
den» ayeti . hakkmda baz1lar1 §oyle derler : Yiizlerin silinmesi, onlarm 
arkaya ~evrilmesi ve gozlerinin arkada bulunmas1d1r. Burada maksa
dm, yiizleri goz ve kulak kalmamacasma silmemiz, buna ilaveten arka 
taraflanna ~evirmemizden once, §eklinde olmas1 da miimkiindiir. 

ibn Abbas'tan rivayetle A vfi «Bir tak1m yiizleri silmezden once» 
ayeti hakkmda §Oyle der : Yiizlerin silinmesi kor edilmeleridir. «Ense
lerine ~evrilmezden once» klsm1 hakkmda da o §Oyle demi§tir : Yiizle
rini enselerine ~eviririz de arkaya dogru yiiriirler. Onlarm enselerinde 
iki goz yapanz. 

Katade ve Atiyye. el-Avfi de boyle demi§tir. Ceza ve azab1 ifade 
bak1mmdan 4Ju son derece beligdir. 

Bu, Allah tarafmdan onlarm haktan dondiiriiliip bat1Ia ~evrilme
lerine, nurlu, aydmlik yoldan doniip, sap1kl1k yollanna girerek arka
lanna . dogru gerisin geri gitmelerine verilmi§ bir ornektir. Baz1lan· 
mn soyledigine gore bu ifade : «Biz dogrusu boyunlanna, ~enelerine 
kadar varan demir halkalar ge~irdik. Bunun i~iri artlk ba§lan yukan 
kalk1ktlr. Onlerinden bir sed ve arkalarmdan da bir sed yapml§lZdlr.ll 
(Yasin, 8- 9) ayetleri gibidir ki; bu da onlann sap1khklan ve hidayet
ten uzakla§tlnlmalarma dair Allah'm vermi§ oldugu giizel bir ornektir. 

Miicahid «Biz bir taklm yiizleri silmezden ... ll ayetini; biz baz1 yiiz
l,eri dogru yoldan <;evirip sap1khga dondiirmezden, §eklinde anlarm§
tlr. ibn Ebu Hatim aym te'vilin ibn Abbas ve Hasan'dan da rivayet 
edildigini sayler. 

Siiddi ise «Enselerine ~evirmezden evvel...ll ayetini; onlan haktan 



/ 

1722 iBN KESIR (Cliz: 5: Sure: 4 

men'edip kafirler .olaruk dondururuz ve maymuna ~eviririz, §eklinde 
anlami§tlr. 

ibn Zeyd de; onlan Hicaz topraklarmdan ~am Ulkelerine ~evir
mezden once, §eklinde anlar. 

Ka'b el-Ahbar'm bu ayeti i§itince musluman oldugu soylenir. 
ibn Cerir §Oyle der: Bize Ebu Kureyb'in ... isa ibn Mugire'den nak· 

lettigine gore; o §oyle demi§tir: ibrahim'in yanmda Ka'b'm muslu• 
man 'olu§u hakkmda konu§uyorduk. ibrahim §Oyle dedi: Ka'b, Hz. 
Orner zamamnda (onun halifeliginde) mtisluman oldu. Beyt'Ul-Mak
dis'e dogru yola ~1krn1§ ve Medine~ye ugrarni§tl. Hz. Orner ile kar§Ila§
tlklarmda Hz. Orner ona; ey Ka'b, musltiman ol, demi§; Ka'b cevaben; 
siz kitab1mzda: «Kendilerine Tevrat yukletildigi halde ... » (Cum'a, 5) 
diye okumuyor musunuz? Ben Tevrat'1 yuklenmi§irn, deyince Jlz. Orner 
onu b1raktl. 0 da yola ~1karak H1ms'a kadar geldi. Ora halkmm U.zun
ttilti bir §ekilde : «Ey kendilerine kitab verilenler, biz bir tak1m yuzleri 
silip de enselerine ~evirmezden once ... gelin o elinizdekini dogrulayl
Cl olarak indirdigimize iman edin.>> ayetini okudugunu i§itti Ve bu aye
tin kendisine isabet etmesinden (ayetin hukmunun .kendisini etkile
mesinden) korkarak, Ey Rabb1m, iman ettim, ey Rabb1m musltiman ol
dum, dedi. Sonra Yemen'deki ailesine donerek onlan da musluman 
edip (Medine'ye) getirdi. 

Hadisi ba§ka bir kanaldan ve ba§ka bir laf1zla ibn Ebu Hatim de 
Iivayet eder ve der ki : Bize babamm... Ebu idris el-Havlani'den 
naklettigine gore; o, §oyle derni§tir: Ebu Muslim el-Celili, Ka'b'm 
hocas1yd1 ve Hz. Peygamber'e gitmekte geciktigi i~in onu ay1plard1. 
Ka'b'1 (Tevrat'da ve incil'de mujdelenen) peygamber olup olmad1gma 
bakmak U.zere Hz. Peygamber'e gonderdi. Bundan sonras1m Ka'b §OY
le anlatlr: (Binitime) bindim ve Medine'ye geldim. 0 (Hz. Peygam
ber) Kur'an okudugunda «Ey kendilerine kitab ver-ilenler, biz bir ta
klm yuzleri silip de enselerine ~evirmezden once ... gelin o elinizdekini 
dogrulayiCl olarak indirdigimize iman edin.>> ayetini okudu. Hemen 
suya ko§tum ve y1kand1m. Yuzumun silinmesi korkusuyla yuzumu 
meshediyordum. Sonra mtisluman oldum. , 

Allah Teala : «Ashab-1 sebt'i la'netledigimiz gibi la'netlemezden 
once ... » buyuruyor ki; avlanmaya bir t;are bularak (hile ile avlanmak 
suretiyle) sebt ·gunleri hakkmda haddi a§IDI§lar, maymun ve domuz 
haline getirilmi§lerdi. Hikayeleri geni§ olarak A'rat suresinde gelecek
tir. 

Allah T·eala: «Allah'm emri daima yap1lagelrni§tir.» buyuruyor ki; 
0, bir · emir verdiginde; ona muhalefet edecek ve mani olacak hi~bir 
gu~ yoktur. 

Sonra Allah Teala: Kendisine ortak ko§mayr bag1§lamayacagm1 
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haber veriyar. Kendisine, artak ka§mU§ alarak kavu§an bir ku,-u. ba
~§lamiyacaktlr. «Ama bunun di§mda (gtinahkar kullanndan) diledik
lerini bagi§lar. )) 

Bu ayetle ilgili alarak bir ~ak hadis-i §erif varid almU§tUr. Bunlar
dan imkan bulpuklanm1z1 buraya alahm: 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid'in ... Hz. Ai§e'den rivayet ettigi
ne gore; Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurdular: Allah katmda divan
lar ti~ttir: Allah'm hi~ deger vermedigi (onem vermedigi) divan, Allah'
m i~inden hi~bir ~eyi b1rakmad1g1 divan ve Allah'm asla bagi§lamaya
cagi divan. Allah'm asla bagi§lamayacagi divan, Allah'a artak ka§U
lan (divan) d1r. Zira Allah Teala: «Kim Allah'a artak ka§arsa, mu
hakkak ki Allah ana cenneti haram k1Iar.» buyurmw~tur. Allah'm hi~ 
onem vermedigi divan; kulun kendisiyle Ra'bb1 arasmdaki bir gun orucu, 
ya da bir namaz1 terketme nevinden alan hususlarda kulun kendi nef
sine zulmetmi§ oldugu divand1r. Allah dilerse bunu bagl§lar ve vazge
~er. Allah'm, i~inden hi~bir §eyi b1rakmayacag1 divana gelince; bu da 
kullarm birbirlerine zuliimlerinin (bulundugu) divand1r. Bunda k1sas 
kac;m1lmazdn·. 

Hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 
Hat1z Ebu Bekr el-Bezzar Mtisned'inde der ki: Bize Ahmed ibn 

Malik'in ... Enes ibn Malik'ten, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den nak
lettigine gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: 

Zultim ti~ c;e§ittir : Allah'm bagi§lamayacagi, Allah'm bagl§laya
cagi ve Allah'm b1rakmayacag1 zultim. Allah'm bag1§lamayacag1 zultim 
(kendisine) artak ka§mad1r. Allah Teala : «~tiphe yok ki §irk, btiytik 
bir zultimdtir.» (Lokman, 13) buyurmu§tur. Allah'm bag1§layacag1 zu
ltim; kullarm, kendileriyle Allah arasmda alan hususlarda kendilerine 
yapnn§ olduklan zultimdtir. Allah'm b1rakmayacag1 zulme gelince; o 
da kullarm birbirlerine yapmi§ alduklari zultimdtir ki; Allah birileri
nin hakk1m digerinden mutlaka alacak (k1sas yapacak) tlr. 

imam Ahmed· der ki: Bize Safvan ibn isa'mn ... Muaviye'den naklet
tigine gore; o, Rasulullah (s.a.) 1 §Oyle buyururken i§itmi§ : Katir ola
rak olen, ya da bir mft'mihi kasden i:ildtiren ki§inin (gtinahl) dl§mda 
Allah'm her gtinah1 bag1§lamas1 umulur. 

Bu hadisi Nesei de Muhammed ibn Mtisenna'dan, ada Safvan ibn 
isa'dan rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ha§im ibn Kas1m'm ... Ebu Zerr'den, 
anun da RasUlullah (s.a.) dan naklettigine gore; Hz. Peygamber §i:iyle 
buyurmu§tur : Allah Teala buyurur ki : Ey kulum, Bana ortak ka§ma
digm siirece yerytizti dalusu gtinahla Bana kavu§san da, Ben seni bir 
onun kadar bagi§lama ile kar§Ilanm. 

Bu §ekliyle hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 
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imam Ahmed der :d: Bize Abdiissamed'in, babamm ve Huseyn'in ... 
Ebu Zerr'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: Allah Raslllune var· 
dim. Raslllullah; <CLa ilahe illallah» deyip de bu ikrar ... uzere olen her 
kul mutlaka cennete girecektir, buyurdular. Ben: Zina edip hirsizllk 
yapsa da mi? dedim. Zina edip hirsizhk yap&a da, buyurdular. Ben: 
Zina edip hiTSlZllk yapsa da mi? dedim. u~ keresinde: Zina edip hirSIZ
llk yapsa da, buyurdular. Dorduncude; Ebu Zerr istemese de diye Ha
ve buyurdular. Ravi devamla §oyle tier: Ebu Zerr elbisesini suruyerek 
ve Ebu Zerr'in burnu yere suriinse de diyerek ~1ktl. Daha sonralan Ebu 
Zerr bu hadisi rivayet eder ve Ebu Zerr'in burnu yere surunse de; 
derdi. 

Bu hadisi Buhari ve Miislim, Hiiseyn'den rivayetle tahric etmi§
lerdir. 

Hadisi ba§ka .bir kanaldan imam Ahmed §Oyle rivayet ediyor: Bize 
Ebu Muaviye'nin ... Ebu Zerr'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: 
Bir gece Medine'nin ta§hk bir yerinde (ya da HaiTatu'l-Medine deni
len b6lgede) Raslllullah (s.a.) il~ birlikte yuruyordum. Uhud'a baki
yorduk. Ey Ebu Zerr, buyurdular. Ben: Buyur, ey Allah'm Raslllu, 
dedim. ~u Uhud (dagi) benim yammda (benim elimde) altm olsa, bir 
bar~ i~in bekletecegim di§mda ondan yammda bir dinari kalml§ ola
rak u~uncu bir gece gec;irmeyi istemez; onu Allah'm kullarma §Oyle 
dagitlrdrm, buyurup sagma, onune ve soluna birer avu~ dag1tma i§a
reti yaptllar. Sonra tekrar yurudu. (Bir sure sonra) Ey Ebu Zerr, §Oy
le yapanlar -sagJna, onune ve soluna hirer avu~ dagitma i§areti yap
tilar- di§mda( diinyada) ~ok mal sahibi olanlar kiyamet gunu c;ok az 
§eye sahip olanlardir, buyurd~ar. Biraz daha yuruduk ve : Ey Ebu 
Zerr, ben gelinceye kadar (burada) kal buyurdular ve yiiruyerek kay
boldular. Bir guriiltu i§ittim ve (kendi kendime) herhalde Raslllullah 
(s.a.) m kar§ISma biri ~Iktl dedim. Pe§inden gitmek istediysem de, 
onun; Ben gelinceye kadar burada kal; buyurmu§ oldugunu hatlrlaya
rak (gitmedim). Gelinceye kadar bekledim ve (gelince) duydugumu 
kendisine naklettim. Bu gelen, Cibril idL Dedi ki : Ummetinden her 
kim Allah'a hi~bir §eyle ortak ko§maksizm olurse cennete girer. Ben, 
zina etmi§ ve hirsizhk yapnn§ olsa da m1? dedim. 0, zina etmi§ ve hir
Sizhk yapmi§ olsa da, dedi, buyurdular. 

Buhari ve Muslim hadisi A'me§'ten rivayetle tahric etmi§lerdir. 
Aym hadisi Buhari ve Miislim, Kuteybe kanallyla ... Ebu Zerr'den 

rivayet eder-ler. Buna gore Ebu Zerr §6yle der: Bir gece (di§ari) ~Ik

mi§tim. Birden yalmz ba§Iria yuruyen Raslllullah (s.a.) I gordum. Ya
mnda kimse yoktu. Kendisiyle birinin yiiriimesini istemedigini san
dim ve aym golgesinde yurumeye ba§lad.Im. Dondu ve beni gorerek, 
kimdir o? diye sordu. Ebu Zerr, Allah beni sana feda eylesin, dedim. 
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Ey Ebu Zerr gel, buyurdular. Onunla birlikte bir sure yurudum. Al
lah'm hay1r ihsan ettikleri ve bu ihsanla sa~na, soluna, onune, ardl
na iyilikte bulunan, hay1rll i§ler yapanlar di§mda, k1yamet gunu ~u§
rikler az §eye sahip olacaklar, buyurdular. (Sonra) onunla bir sure 
(daha) yurudum. Burada otur, buyurarak beni etrafmda ta§lar bulu
nan bir yere oturttu ve yanma geri donunceye kadar burada otur, bu
yurdular. Sonra ta§llk arazide yuruyerek uzakla§tilar. Ve ben onu gor
mez oldum. Uzun sfire orada yalmz oturduktan sonra geldigini duy
dum. ~oyle diyordu: H1rs1zhk yapsa da, zina etse de ... Gelince daya
namadim ve sordum: Ey Allahm peygamberi, Allah beni senin yolu
na feda etsin. Ta§hk arazi yonunde kim konu§tu. Ben, sana cevab ve
ren birini duymad1m. 0 Cibril idi, buyurdular. Ta§hk arazi yonfinde 
kar§Ima ~1ktl ve; Ummetine mujdele, kim Allah'a hi~bir §eyi ortak ko§
madan olurse cennete girer, dedi. Ben: Ey Cibril, hirs1zhk yap1p, zina 
etse de mi? diye sordum. 0, evet, dedi. Ben: H1rsizllk yap1p, zina etsede 
mi? diye sordum. 0, evet, i~ki i~mi§ olsa da, diye cevab verdi. 

Abd ibn Humeyd MU.Sne,d'inde zikrediyor : Bize Ubeydullah ibn 
Musa'nm ... Cabir'den naklettigine gore; o, §Oyle demi§tir: Rasulullah 
(s.a.) a bir adam gelerek cennet ve cehennemi gerektiren iki §ey ne
dir ey Allahm Rasulu? diye sordu. Hz~ Peygamber: Kim, ·Allah'a hi~
bir §eyle ortak ko§maks1zm olurse cennet; kim de Allah'a herhangi bir 
§eyle ortak ko§arak Olurse, cehennem kendisine vacib olur, buyurdular. 

Ravi, hadisin devarnm1 da zikretmi§tir. Hadisi bu kanaldan sade
ce Abd ibn Humeyd rivayet etmi§tir. 

Hadisi ba§ka bir kanaldan rivayet eden ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize babamm ... Cabir ibn Abdullah'dan naklettigine gore; Hz. Peygam
ber (s.a.) §Oyle buyurmU§: Allah'a hi~bir §eyle ortak ko§maks1zm olen 
her nefsi Allah'm bag1§lamas1 mumkundur. Allah dilerse ona azab 
eder, dilerse bagi§lar. «Allah kendisine ortak ko§mayt bagi§lamaz. Bun
dan ba§kasml diledigine bagi§lar.» 

Hafiz Ebu Ya'la'mn, Musned'inde Mlisa ibn Ubeyde kanallyla ... 
Cabir'den rivayet edildigine gore; Hz. Peygamber, araya ortu inmedik
~e (Allah'm) bag1§lamas1 kul uzerinedir, buyururlar. Ey Allah'm el~isi, 
ortu nedir? dediler. Allah'a ortak ko§maktlr. Allah'a hi~bir §eyle ortak 
ko§maks1zm Allah'a kavu§an her nefsi Allah'm bag1§lamas1 helal olur. 
Dilerse ona azab eder, dilerse bagi§lar, buyurup «Allah kendisine or
tak ko§mayi bagl§lamaz. Bundan ba§kasml diledigine ba~§lar.» aye
tini okudular. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Nuayin'm ... Ebu Said el-Hudri'den 
rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular : Allah'a hi~bir §ey
le ortak ko§madan olen cennete girer. 

Bu kanaldan rivayette imam Ahmed tek kalmi§tlr. 
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imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Mft.sa'nm ... Ebu Eyyub el
Ansari'den rivayetine gore; o §oyle demi§tir : Bir giin Rasulullah (s.a.) 
onlarm yamna gelerek; Aziz ve Celil olan Rabb1mz, beni iimmetimden 
yetmi§ bin ki§iyi hesabs1z olarak cennete koymak ile iimmetim .ic;in ka
tmda saklami§ oldugu §ey arasmda muhayyer b1raktl, buyurmu§tu. As
habmdan baz1s1; Ey Allah'm Rasulii, bunu (dedigini) Rabbm m1 sak
ladi? diye sordular. RasUlullah (s.a.) (hanelerine) girdiler ve (biraz 
sonra) tekbir getirerek <;Iktllar ve saklad1g1 da beraber olmak iizere 
Rabb1m her bin ki§i ile birlikte yetmi§ bin ki§i artlrd1, buyurdular. 
(Ravi) Ebu Ruhm: Ey Ebu Eyyub, RasUlullah (s.a.) m gizledigini soy
ledigi §eyin ne oldugunu samyorsun? dedi. (Etrafta bulunan) ki§iler 
onu ag1zlanyla yediler (kizdilar) ve sana ne, RasUlullah (s.a.) m giz
lediginden? dediler. Ebu Eyyub: B1rakm adam1, ben size tahmin hatta 
kesin olarak anlad1g1m kadanyla RasUlullah (s.a.) m gizledigini haber 
vereyim. Onun gizledigi (Rabbmm) §U soziidiir: Kim kalbi dilini dog
rulayarak tek ve ortag1 olmad1g1 halde Allah'tan ba§ka tann olmadl
gma ve Muhammed'in O'nun kulu ve elc;isi oluguna §ehadet ederse 
onu cennete koyanm. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Ebu Eyyub el-Ansari'den 
rivayet ettigine gore; o, §oyle demi§tir: Bir adam Rasulullah (s.a.) a 
gelerek; benim bir karde§imin oglu var. Haramdan vazgec;miyor, dedi. 
Hz. Peygamber; onun dini ne? diye sordular. Adam: Namaz k1hyor ve 
Allah'1 biliyor, dedi. Allah Rasulii : Ondan dinini hibe etmesini iste, 
eger kabul etmezse satm al. Buyurdular. Adam (gidip) bunu ondan 
istedi, o raz1 olmad1 ve Hz. Peygamber (s.a.) e gelerek (durumu) an
lattl: Onu dini konusunda (gok) cimri buldum, dedi. (Bunun iigerine 
Ravi'nin soyledigine gore) ((Allah kendisine ortak ko§may1 bagi§lamaz. 
Bundan ba§kasml diledigine bagi§lar» ayeti nazil oldu. 

Hafiz Ebu Ya'la der ki: Bize Amr ibn ed-Dahhak'm ... Enes'ten 
naklettigine gore; o §oyle demi§tir: Bir adam Rasulullah (s.a.) a ge
lerek : Ey Allah'm Rasulii, hic;bir ihtiyac; ve ihtiyac; sahibi kilnse birak
madim. (Hepsini) yerine getirdim, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) iic; kere : 
Allah'tan ba§ka tann olmad1gma ve Muhammed'in Allahm elc;isi oldu
guna §ehadet eder misin? diye sordular. Adam; evet deyince; muhak
kak ki bu, diger hepsinin iizerinde gelir, buyurdular. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Emir'in ... Damdam ibn Cev§ el-Ye
mami'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: Ebu Hiireyre bana: Ey 
Yemami, sakm bir kilnseye ((Allah seni bagi§lamaz.» Ya da ((Sen ebe
diyyen cennete giremezsin» deme, demi§ti. Ben : Ey Ebu Hiireyre, bun
lar, bizden birinin klZdigmda karde§ine soyledigi sozlerdir, dedim. 0, 
bunlarl -soyleme, dedi. Ben Rasulullah (s.a.) 1 §Oyle buyururken i§it
tim : israilogullan ic;inde iki adam vard1. Onlardan birisi ibadet etme-
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ye gayret eder, digeri de nefsi aleyhine (giinah i§lemede) a§m gider
di. Aralarmda karde§lik bag1 kurmu§lardl. (ibadete) 9ah§an, digerini 
devamh giinah iizere goriir ve : (Giinah i§lemeyi) b1rak, derdi. Oteki 
de: Beni Rabb1mla yalmz b1rak, sen beni gozetlemek igin mi gonderil
din? derdi. Bu durum birinin obiiriinii, biiyiik gordiigii bir giinah iizre 
gormesine kadar devam etti. i§te o zaman (ibadete 9ah§an digerine) : 
Giinah i§lemeyi b1rak, dedi. Oteki yine : Beni Rabb1mla yalmz b1rak, 
sen beni gozetleyici mi gonderildin? dedi. Birincisi : Allah'a yemin ede
rim ki; Allah seni bagi§lamaz -veya ebediyyen Allah seni cennete 
koymaz.- dedi. Allah bunlara bir melek gondererek ruhlanm ald1rd1 
da Allah katmda bir araya geldiler. (Allah Teala) gunahkara: Git, 
rahmetimle cennete gir, digerine de : Sen Beni biliyormuydun, Benim 
elimde olana giiciin yetermiydi? Gotiiriin bunu da cehenneme buyur
dular. Ebu'l-Kas1m'm nefsi kudret elinde alan (Allah) a yemin ederim 
ki, 0 hem diinyasml, hem ahiretini mahveden bir soz soylemi§ti. 

Hadisi Ebu Davud da ikrime itin Ammar kanallyla Damdam ibn· 
Cev§'den rivayet etmi§tir. 

Taberani der ki: Bize Ebu ~eyh'in .. . ibn Abbas'tan, anun da Ra
sUlullah (s.a.) dan naklettigine gore; Allah Teala §oyle buyurmu§tur: 
Kim Benim, giinahlan bagi§lamaya giiciim yettigini (bagi§layabilece
gimi) bilirse, Bana herhangi bir §eyle ortak ko§mad1g1 siirece (diger 
yaptlklarma) bakmaz onu bagi§lanm. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar ve Haf1z Ebu Ya'la diyarlar ki: Bize 
Hudbe -ki bu, ibn Halid'dir- nin... Enes'ten naklettigine gore Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Allah kimin ameline bir sevab va'
dinde bulunmu§sa; bu va'dini yerine getirecektir. Kime de yaptlg1 bir 
i§ten dolayl ceza tehdidinde bulunmu§Sa; ,Allah bu tehdidini isterse 
yerine getirir. . 

Hadisi sadece Ebu Bekr el-Bezzar ve Ebu Ya'la rivayet etmi§lerdir. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Bahr ibn Nasr'm ... ibn Omer'den ri

vayetine gore; o §6yle demi§tir: Hz. Peygamber'in arkada§I alan bizler 
bir ki§iyi Oldiiren, yetim mall yiyen, namuslu kadmlara zina iftirasm
da bulunan ve yalan §ahidlikte bulunanlar hakkmda §iiphe etmezdik 
(bunlann bagi§lanmayacagi konusunda §iiphemiz yoktu). Ne zaman 
ki «Allah kendisine ortak ko§mayi bagi§lamaz. Bundan ba§kasm1 dile
digine bagl§lar.» ayeti nazil oldu. Hz. Peygamberin ashab1 art1k (bu 
kanuda) §ehadette bulunmay1 b1raktllar .. 

Bu hadisi ibn Cerir de Heysem ibn Hammad kanallyla rivayet et-
mi§tir. ' 

Yine ibn Ebu· Hatim der ki: Bize Abdiilmelik ibn Abdurrahman'
m ... ibn Omer'den rivayet ettigine gore; a §6yle demi§tir: <cAllah, ken
disine artak ko§may1 bagi§lamaz. Bundan ba§kas1m diledigine bagll~-
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lar.» ayeti nazi! oluncaya kada,r; Allahm, kitabda kendilerine ate§i (ce
hennemi) vacib klldlklan hakkmda §iiphe etmez (ve bunlar mutlaka 
cehenneme girecektir, der) dik. Bu ayeti i§itince (onlar hakkmda bu 
tiir) §ehadette bulunmayi terkettik. Ve i§leri ·Allah Teala'ya havale 
ettik. 

(Hafiz Ebu Bekr) el-Bezzar der ki : Bize Muhammed ibn Abdur
rahim'in ... ibn Omer'den rivayetine gore; o §oyle demi§tir: Biz, Pey
gamberimiz (s.a.) in «Allah kendisine ortak ko§mayi bagi§lamaz. Bun
dan ba§kasmi diledigine bagi§lar.» buyurdugunu i§itinceye kadar; bii
yiik giinah i§leyenlere magfiret dilemezdik. Hz. Peygamber (bu ayeti . 
okudu ve) buyurdu ki: Ben §efaatlml k1yamet giiniinde iimmetimden 
biiyiik giinah i§leyenlere b1raktlm. 

Ebu Ca'fer er-Razi der ki : Rabi'in ... Abdullah ibn Orner' den nak
lettigine gore; o §oyle demi§tir : «De ki : Ey kendi nefislerine yaz1k eden 
kullanm, Allah'm rahmetinden iimidinizi kesmeyin.» (Ziimer, 53) aye
ti na;zn olunca; bir adam kalktl ve; ey A.llah'm peygamberi, Allah'a §irk 
ko§Sa da m1? diye sordu. Rasululalh (s.a.) bundan ho§lanmayarak: 
Allah kendine ortak ko§mayi bagi§lamaz. Bundan ba§kasmi diledigine 
bagi§lar. Allah'a ortak ko§an kimse, hi~ §iiphesiz biiyiik bir giinahla if
tira etmi§ .olur, buyurdular. 

Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§; ibn Merduyeh de ib~ Omer'e va
ran muhtelif kanallardan tahric etmi§tir. 

Ziimer suresindeki ayet, (bag1§lamay1) tevbe §a'I'tma baglamakta
dir. Bir kimse; hangi giinah olursa olsun, tekrarlami§ dahi olsa tevbe 

· ettiginde Allah onu bagi§lar. Bunun i~in Allah Teala : «Ey kendileri
ne yaz1k eden kullanm, Allah'm 'Qagi§lamasmdan (rahmetinden) iimi
dinizi kesmeyin. ~iiphesiz ki Allah, biitiin giinahhin bagi§lar.» (Zii
mer, 53) buyurur. An<;!ak bu, tevbe §artma baghd1r. Boyle olmasayd1 
bu giinahlann i<;ine Allah'a ortak ko§ma da girerdi. Bu ise, dogru de
gildir. Zira Allah Teala burada; kendine ortak ko§mayi asia bagi§la
mayacagmi, bunun di§mdakileri ise diledigine bagi§layacagim haber 
veriyor. Yani bu giinahlan i§leyen tevbe etniese bile. 0 halde bu ayet 
bu yoniiyle Ziimer suresindeki ayetten daha ~ok iimit vericidir. En 
dogrusunu Allah bilir .. 

«Allah'a ortak ko§an kimse, hi~ §iiphesiz pek biiyiik bir giinahla 
iftira etmi§ olur.» ayeti ccMuhakkak ki §irk biiyiik bir zuliimdiir.>> (Lok
man, 13) ayeti gibidir. Buhari ve Miislim'de bulunan bir hadiste ibn , 
Mes'ud §oyle der : Ey Allahm RasUlii, giinahlarm en biiyiigii hangisi
dir? diye sordum. Seni yarattlg1 halde Allah'a ortak ko§mandir... bu
yurdular. Ve Ravi hadisin tamarmm zikretti. 
· ibn Merduyeh der ki: Bize ishak ibn ibrahim ibn Zeyd'in ... im

ran ibn Husayn'dan naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) :Size biiyiik 

1 

~ 
( 

I 

1: 
f. 

Il 

z 

d 



Nisa, 49-52) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSffit 1729 

gfulahlarm en biiyiigiinii haber veriyorum: 0, Allah'a ortak ko§maktir 
buyurarak «Allah'a ortak kO§an kimse, §iiphe yok ki pek biiyiik bir 
gfulahla iftira etmi§ olur» ayetini; «Ana- babaya asi olmaktir» buyu
rarak da « ... Bana ve ebeveynine §iikret. DOnii§iin Banadir.>> (Lokman, 
14) ayetini okudular. 

49 - Bakrnazm1sm ~u kendilerini ternize ~lkaranla
ra? Halbuki diledigini tem~ze ~lkaran yaln1z Allah'tlr. Ve 
kll paYl zulme ugrablmazlar. 

50 - Bir bak; Allah'a kar~1 nasll yalan uyduruyor
lar? Apa~lk bir giinah olarak bu, yeter. 

51 - Kendile:dne kitab verilmi~ olanlarm puta veta
gut'a inan1p, kufredenlere: Bunlar mu'minlerden daha 
dogru yoldadlrlar, dediklerini gormedin mi? 

52 - Allah'1n la'netledigi; i~te onlardlr. Allahm la'
netledigi ki~iye sen yard1mc1 bulamazsm. 

Hasan ve Katade: «Bakmaz miSm §U kendilerini temize ~Ikaran
lara?» ayetinin «Biz Allah'm ogullan ve dostlanyiZ.» dediklerinde Ya
hudi . ve Hiristiyanlar hakkmda nazil oldugunu soylemi§lerdir. 

ibn Zeyd bu ayetin «Biz Allah'In ogullan ve dostlanyiz» ve «Cen
nete ancak Yahudi ve Hiristiyan olanlar girecek» sozleri hakkmda na
zi! oldugunu soylemi§tir. 

Miicahid de §oyle der : Kendilerine imam olarak dua ve namaz
da ~ocuklar1 one ge~irir ve 'onlarm giinahlan olmad1grm samrlard1. 

ibn Cerir'in rivayet ettigine gore; ikrime ve Ebu Malik de boyle 
soylenu§lerdir. «Bakmaz miSin §U kendllerini temize ~lkaranlara ?» 
ayeti hakkmda ·!bn Abbas'tan naklen Avfi §Oyle der: Bunlar Yahudi
lerdir. Derlerdi ki : Olen ~ocuklar1m1z bizim i~in Allah katmda bir ya-

Tefsir, C, IV, F. 109 
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kmllktlr. (Bizim I<;m Iyi ameller mesabesindedir.) Onlar bize §efaat 
edecek ve bizi temize ~Ikaracaklard1r. Bunun iizerine Allah Teala · Mu
hammed'e: «Bakmaz m1sm §U kendilerini temize ~lkaranlara?n ayeti
ni indirdi. Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim .der ki: Bize babamm ... ibn Abbas~tan rivayetine 
gore; o §Oyle demi§tir : Yahudiler ~ocuklanm one ge~irirler de ibadet~ 
lerini onlara yaptmrd1. Kurban takdim ederler ve onlarm hata ve gii
nahlanmn olmadigmi · sanarak yalan soylerlerdi. Allah Teala : <<Ben, 
bir giinahkan giinahl olmayan biriyle temize ~1karmam.n buyurarak 
<<Bakmaz m1sm §U kendilerini temize ~lkaranlara?n ayetini indirdi. 

ibn Ebu Hatim sonra §oyle der : Bu gori.i§iin benzeri; Miicahid, 
Ebu Malik, Si.iddi, ikrime ve Dahhak'tan da rivayet edilmi§tir. 

Dahhak'm dedigine gore onlar (Yahudiler) : Qocuklanmlztn gii
nahlan olmad1g1 gibi bizim de giinahlanm1z yok, derlerdi. I§te Allah 
Teala bu ayeti onlar hakkmda indirmi§tir. 

Bir gorii§e gore ise; bu ayet gene! olarak oviinme · ve (kendisini) 
temize ~1karmay1 kotiileme sadedinde nazi! OlffiU§tUr. 

Miislim'de Mikdad ibn el-Esved'den rivayet edilen sahih bir ha
dise gore o §oyle demi§tir : 

~1)1 ~,=J, ~):.j ~ ~ ~i ~ ~\ ~;.; ~:;i 
Rasulullah (s.a.) bize meddahlann yiizlerine toprak atma;tniZ1 

emretmi§ti_. 
Buhari ve Miislim'de Halid el-Hazza kanahyla Abdurrahman ibn 

Ebu Bekre'den, onun da babasmdan rivayetle tahric edilen diger bir 
hadiste de Rasulullah (s.a.) bir adamm ba§ka birisini ovdiigunii du
yar ve §oyle buyurur : 

Yaz1klar olsun sana, arkada§mm boynunu kopardm, yaz1klar ol
sun sana, arkada§mm boynunu kopardm. Birka~ kere tekrarlad1. Siz- ' 
den birisi arkada§mi, mutlaka medhedecekse; falancayi boyle samyo
rum, ama Allah onun he~ab1m bilendir. Ben ise AUah'a kar§I kimse
yi. temize ~1karmam desin. 

• · ifuam1'A:hmetl der ki: Bize Mu'temir'in ... Nuaym ibn Ebu Hind'
. den riv~yetine gore; OII?-er ibn el-Hattab §Oyle demi§tir: Kim, ben 
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mu'minim derse; o kafirdir. Kim, bu ali~dir derse; o da. cahildir. Kim, 
bu cennnettedir derse; o da cehennemdedir. (ate§tedir.) 1 l 

ibn Merduyeh'in Mllsa ibn Ubeyde kanallyla rtvayet ettigine gore .. 
Orner (r.a.) §Oyle demi§tir: Sizin hakk1mzda en korktugum §eY 1'ki§t 
nin kendi gorli§U.nu begenmesidir. Kim, o mu'mindir derse o ki§i~ ka

firdir. Kim, o alimdir derse o ki§i cahildir. Kim, o cennettedir derse o 
ki§i de ate§tedir. · ,.l£.ih 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Ma'bec:f :eJ .. 
Cuheni'den · rivayetine gore; o §oyle demi§tir : Muaviye, ·Hz. Pefgam
ber (s.a.) den az hadis rivayet ederdi. Yine ~tok az cuma vard1 ki; . .§u 
sozleri Hz. Peygamber'den naklen zikretmerni§ olsun : Allah ki.l:QinJ:Ja.Y:: 
r1m dilerse onu dinde fakih kllar. Bu (dunya) mall tatlld1r. kim ... onu 
hakk1 ile allrsa o mal kendisi i~tin bereketlendirilir (arttlnll,r) .. ~vtin
mekten sakmm. Zira o bogazlamad1r ( ovUien ki§inin bogazla~asi<hr). 

ibn Mace'nin rivayetine gore §Oyle buyrulmU§tur: Q~tinm~kten 
sak1mn. Zira o bogazlamad1r. Hadis Ebu Bekr ibn Ebu - ~ey~, Qunc;lur, 
~u'be kanallyla rivayet edilmi§tir. Hadisin isnadmda bulunan Ma'bed; 
Ma'bed ibn Abdullah ibn Uveym el-Basri el-Kaderi'dir. · d , "'·~-:::. .1 

ibn Cerir der ki : Bize Yahya ibn ibrahim el-Mes'uqi'nin ... ~bdul:· 
Iah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o §Oyle demi§tir : Kilji saba:hleyin 
dindar olarak ~tikar da sonra dondligunde dininden kendisinde l,li~bir 
§ey kalmann§ olur. ~oyle ki; kendisine ne faydas1 ne: de zaran·rOJ.ma
yacak biriyle kar§Ila§Ir ve ona; Allah'a yemin ederim 1ki sen :§Oyle,r§OY 
lesin, der. Dondugunde herhangi bir ihtiyac1mn da gideril~edigi~ go-: 
rur. Bununla birlikte Allah'l ·ofkelendirmi§tir. Sonra Abdullah ibn-Mes'r: 
ud: <(Bakmaz miSm §U kendilerini temize ~lkaranl~?)l ayej;in~ Q~\1~~: 

Bu konuda geni§~te bilgi : «Kendinizi temize ~tikarmayrn.)ib(N'ecm 
32) ayetinde gelecektir. Allah Teala : «Halbuki diledigini . temize ~tlkal' 

ran yalmz Allah'hr.)) buyurur ki; bu konuda donti§•,:Mlah'aclu\JJZira o 
i§lerin ger~eklerini ve kapallhklanm en iyi bilenclir. Sonra Allah TealA ·r 

«Ve k1l pay1 zulme ugratllmazlar)> buyurur ki; tJ.i~t kimsepin-Jol f:PaYl 
tuta:mdaki ecri asia birakll~ayacaktlr. . · , .. _ ''I.J" :..;H~?., 

Ibn Abbas, Miicahid, Ikrime, Ata, Hasan ve &elef~n bir ~gJtlan 
ayette ge~ten ( j;:AJI ) kelimesinin, hurma ~~kjrde~inin; _yar1gmd~ 

olan §ey i~in kullamldigmi soylerler. Yine ibn Abbas'tan rivayete gore; 1 
o parmaklar arasmda biiktilen §eydir, denilmi§tir. Her iki mapa da pir1· 

birine yakmd1r. , iJ. 

Allah Teala : «Bir bak Allah' a kar§I nas1.l yalan . uyduruyorla_r.?> ,_ bu .. 
yuruyor. Kendilerini temize g1karmada; Allah'm ogullan ve dostlan 
olduklan iddiasmda; «Cennete ancak Yahudi ve H1ristiyan olanlar gi- ; 
recekn ve «Bize ate§ ancak say1h gunler dokunacak)> sozlerinde~ .Allah 
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Tella babalann amellerinin ~ocuklara hi~bir fayda vermeyecegini ke
sinlikle bildirmi§ken, babalanrun salih amellerine giivenmelerinde; on
lar Allah'a kar§l yalan uyduruyorlar. Allah Teala babalarm i§ledikleri 
giizel amellerin ~ocuklara hi~bir fayda getirmeyecegini §U ayet-i keri· 
mede a~1k~a bildirmektedir : «Onlar bir iimmetti gelip ge~ti. Onlarm 
kazand1klan kendilerinin, sizin kazanc'.igmlz da sizin.>> (Bakara, 134) 
Allah Teala : «Apa~Ik bir giinah olarak bu yeter» buyurmaktad1r ki; 
onlarm bu davraru§lan yalan ve a~1k bir iftira olarak onlara yeter. 

Allah Teala : ((Kendilerine kitab verilmi§ olanlarm puta ve tagut'a 
inarur ... » buyurmaktad1r. Ayette ge~en ( ~I ) kelimesinin iza
hlnda Muhammed ibn ishak... Orner el-Hattab'm §oyle dedigini nak
leder: «Cibt, sihirdir. Tagut ise §eytandlr.» 

Bu a~lklama ibn Abbas, Ebu'l..:Aliye, Miicahid, Ata, ikrime, Said 
ibn Ciibeyr, f]a'bi, Hasan, Dahhak ve Siiddi'den de rivayet edilmi§tir. 

ibn Abbas, Ebu'l-Aliye, Miicahid, Ata, ikrime, Said ibn Ciibeyr, 
f]a'bi, Hasan ve Atiyye'den rivayete gore Cibt; §eytand1r. ibn Abbas 
kelimenin Habe§ dilinde bu anlamda kullaruld1~ru ilave etmi§tir. ibn 
Abbas'tan gelen rivayetlere gore Cibt, §irktir, ya da putlard1r da, de
nilmi§tii · f}a'bi'den rivayete gore cibt, kahindir. Yine ibn Abbas'tan 
rivayet edildigine gore Cibt, Huyey ibn Ahtab'tlr. Miicahid'den riva
yete gore ise cibt, Ka'b ibn-E§ref'tir. 

imlm Ahmed Miisned'inde zikreder: Bize Muhammed ibn Ca'
fer'in... Kabisa ibn Muharik'ten naklettigine gore; o, Hz. Peygamber 
(s.a.) i §Oyle buyururken i§itmi§: KU§lann U~U§Undan manalar ~lkar
mak, yere ~izgi <;izmek (suretiyle kahinlik yapmak ve tahminlerde bu
lunmak) ve baz1 §eylerde ugursuzluk gormek cibttendir. Ravi Avf der 
ki : Hadiste ge~en k1yafet, ku§lann u~u§undan · mailalar ~1karmaktlr. 
';I'ark, yere ~zilen ~izgidir. Cibt .tse Hasan'm soyledigine gore §eytandlr. 

Hadisi Ebu Davud Siinen'inde, Nesei ve ibn Ebu Hatim de tefsirle
rinde Avf el-A'rabi'den bu §ekilde rivayet etmi§lerdir. 

Ayet-i kerime'de ge~en ( ~ _,t.U.. ) kelimesi hakku:lda Bakara su
resinde bilgi verilmi§ti. ki burada tekrarma gerek ·gormiiyoruz. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm Ebu Ziibeyr'den rivayetine 
gore; o Cabir ibn Abdullah'a ( ~I_,J.:. ) kelimesiilin soruldugunu 
i§itmi§. Clbir cevaben §oyle demi§: Onlar, iizerlerine §eytanlarm indigi 
kahinlerdir. ' 

Miic~hid, §Oyle demi§tir: Tagut, insan §eklindeki §eytand1r. insan
lar onun hakemligine bR§vtlrurlar, i§lerinin sahip ve maliki odur. 

imam Malik'e gore tagut, Allah Teala'dan: ba§ka tap1rulan her §ey-
dir. · 

Allah Teala: «Kiifredenlere: Bunlar mii'minlerden daha dogru yol-
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dadirlar, dediklerini . gormedin mi? buyuruyor. Onlar bilgisizliklerin
. den, dinlerine ktymet vermediklerinden ve ellerindeki Allah'm kitlbiru 
kabul etmediklerinden dolayi klfirleri miisliimanlara tercih ederler. 

ibn Ebu Hatim rivayet ediyor : Bize Muhammed ibn Abdullah ibn 
Yezid'in ... ikrime'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: Huyey ibn 
Ahtab ve KA'b ibn E§ref mekkelilere geldiler. Mekkeliler onlara : Siz 
kitap ve Uim sahibisiniz. Bize, bizim ve Muhammed'in durumunu ha
ber verin, dediler. Onlar da : Siz nesiniz, Muhammed nedir (na.S1ldlr?) 
diye sordular. Mekkeliler: Biz akrabllanm1za gider geliriz, yiiksek hor
gii~lii develeri kurbln ederiz (bogazlanz), siit iizerine su veririz, esir
leri sahveririz, hac1Iara su veririz. Muhammed ise ebter bir adamdlr, 
yakmlanm1za gidip gelmeyi terketmi~ir. Gafflrogullan hacllannm hlr
sizlan ona uymu§tur. Biz mi daha hayirllytz, yoksa o mu? dediler. Bu
nun iizerine Huyey ve KA'b : Siz daha hay1rli ve daha dogru yoldasm1z; 
dediler. Allah TeAll da : «Kendilerine kitab verilmi§ olanlarm puta ve 
taguta inamp kiifredenlere : Bunlar mii'minlerden daha dogru yolda
dirlar, dediklerini gormedin mi?» ayetini indirdi. 

Buradakinden daha degi§ik §ekliyle hadis ibn Abbas ve seleften bir 
gruptan da rivayet edilmi§tir. 

imAm Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ebu Adiyy'in ... ibn Ab
bas'tan rivayetine gore; o §oyle demi§tir: Ka'b ibn E§ref Mekke'ye gel
diginde Kurey§ kendisine : §u ebter ve kavminden kesilen adam1 gor
mez misin? Kendisinin bizden daha haytrli oldugunu saruyor. Biz ha
cilann ehliyiz, Ka'be'nin ortiisiiniin sahibiyiz ve hac1Iara · su verenleriz, 
dediler. Ka'b da : Siz daha haytrliSimz, dedi. Bunun iizerine : <<Sana 
bugzeden, §iiphesiz ki ziirriyetsiz olan, i§te odur.» (Kevser, 3) ve <<Ken
dilerine kitab verilmi§ olanlann puta ve tagut'a inamp ... Allah'm la'· 
netledigi ki§iye sen yard1mc1 bulamazsm.» (Nlsa, 51- 52) ayetleri nazil 
oldu. ' 

ibn IshAk der ki : Bize Muhammed ibn Ebu Muhammed'in... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; o §oyle demi§tir: Kurey§, Gatafan ve Kuray
za ogullarmdan topluhiklan (miisliimanlara kar§I) ki§klrtanlar · Huyey 
ibn Ahtab, Selam ibn Ebu Hukayk, Ebu Rafi', Rebi' ibn Ebu Hukayk, 
Ebu Ammar, Vahuh ibn Amir, Heyze ibn Kays idiler. Bunlardan Vahuh, 
Ebu Ammar ve Hevze Vail ogullarmdan olup digerleri Nadir ogullarm
dandi. Bunlar Kurey§'e gelince Kurey§liler: Bunlar Yahudilerdir, ilk 
kitablan bilenlerdir. Onlara sorun bakallm, sizin dininiz mi yoksa Mu
hammed'in dini mi daha haytrlldir? dediler. Kurey§'in kendilerine sor
masi iizerine; onlar da §oyle dediler : Bilakis sizin dininiz onun dinin
den daha haytrlld1r. Siz ondan ve ona uyanlardan daha dogru yolda
smiz. Bunun iizerine Allah Teala. da: <<Yoksa Allah'm bol nimetinden 
verdigi insanlan mi ~ekemiyorlar?» ayetine kadar olmak iizere ((kendi-
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lerine · kitab verilmi§ olanlarm puta ve tagut'a inamp, kiifredenlere : 
Bunlar mu'minlerden daha dogru yoldad1rlar, dediklerini gormedin mi?>> 
ayetlerini indirdi. 

Bu; onl·ara bit la'net olup, onlann ne diinyada, ne de ahirette yar
<hmcilarl olma<hgm1 haber vermedir. Zira onlar mii§riklerden medet 

. ve yardlm ummak iizere gitmi§ler ve yukanda kaydedilen sozlerini on
lar kendilerine yard1m etsinler diye soylemi§lerdi. Mii§rikler. de bu . c;ag
nlanna miisbet cevab vererek Ahzab giiniinde onlarla beraber gelmi§
lerdi. Hz. Peygamber (s.a.) ve ashab1 Medine ~evresine hendek kazmi§
lar ve Allah onlarm kotilliiklerini ooylece engellemi§ti. Allah Teala bir 
ayeti kerime'de ise §Oyle buyurur: «Allah kiifredenleri kinleriyle geri 
wvirdi. Ve bir hayra nail olamadllar. Allah sava§ta miiminlere yetti. Ve 
Alta.h Kavi, Aziz olandir.>> (Ahzab, 25) 
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bidir. Yani siz, bitmesi tasavvur dahi edilmezken ellerinizdeki §eylere 
gidiverecek korkusuyla simsiki yapi§Irsimz. Bu, sizin §iddetli cimriligi
nizdendir. Bunun i<;indir ki, Allah Teala ayet~i kerime'nin sonunda <(in
san cimridir» buyurmu§tur. 

Allah Teala: «Yoksa Allah'm bol nimetinden verdigi insanlari nn 
cekemiyorlar?» buyurmaktadir ki, bununla; onlann (Yahudilerin) Hz. 
Peygambere Allah'm biiyiik peygamberligi vermesi ve onlan da kendi
sini tasdikden allkoymas1 yiiziinden Hz. · Peygamberi cekememezlikleri 
kastedilmektedir. Onlar Hz. Peygamberi <;ekemiyorlardi. Qiinku o, is
railogullarmdan degil de . Araplardan gelmi§ti. 

Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah el-Hadrami'nin ... 
ibn Abbas'tan naklettigine gore; o, «Yoksa Allah'm bol nimetinden ver
digi insanlan m1 gekemiyorlar?» ayeti hakkmda §6yle demi§tir : Biz, 
ayette zikredilen insanlarm di§mdayiz. Allah Teala: «Dogrusu biz ib
rahim soyuna da kitab ve hikmet verdik., Ve onlara biiyiik bir nimet 
bah§ettik.» buyuruyor. Yani biz, ibrahim soyundan gelen israilogullan 
boylarma Peygamberlik verdik, onlara kitablar indirdik. Onlara kurak
hk seneleri olsun diye hiikmettik ki, bu bir hikmet idi. Onlann arasm
dan krallar <;1kard1k. Bununla birlikte yani onlara peygamberlik ve ni
metler vermemize ragmen «Onlardan bir kiSml ona inand1, bir kiSmi 
da ondan yiiz c;evirdi.>) kiifredip yiiz cevirmekle de kalmad1lar ve o 
(Peygamber) kendi soylarmdan, israilogullarmdan oldugu halde insan• 
Ian ondan yiiz c;evirtmeye c;ah§tllar ve onlar hakkmda ihtilMa dii§tii
ler. 0 halde ey Muhammed, sen israilogullarmdan olmad1gm halde sana 
nas1l da vranacaklar dersin? 

Miicahid «Onlardan bir kiSml ona inandl» ayetinde Muhammed 
(s.a.) in kastedildigini sayler. «Bir kiSnn da ondan yiiz c;evirdi» onlann 
kafir olanlan seni yalanlayanlann en §iddetlileri ve onlara getirmi§ 
oldugun hidayet ve a<;1k gerc;ekten en uzak olanlandlr. Bunun i~indir · 
ki, ·Allah Teala onlan tehdid ederek <<QII,gm bir ate§ olarak cehennem 
yeter» buyurmu§tur. Kiifiirleri, inadlan ve Allah'm kitaplarma, pey
gamberlerine muhalefet etmelerine kar§l bir ceza olarak ate§ onlara 
yetecektir. 
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56 Suphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri yakmda 
ate~e atacagiZ. Derileri pi~tik<;e azabi duysunlar diye, deri
lerini degi~tirip yenileyecegiz. Allah Aziz, Hakim oland1r. 

57 - iman edip, salih amel i~leyenleri, i<;inde ebedi 
kalacaklan, altlndan Irmaklar akan cennetlere koyacag1z. 
Onlara orada tertemiz zevceler (e~ler) vardrr. Onlan koyu 
bir golg~ye sokacag1z. 

Allah Teala, ayetlerini inkar ederek el~ilerinden yiiz ~evirenJeri ce
hennem ate§iyle cezalandlracagml haber vererek : «~iiphesiz ki ayetleri
mizi inkar edenleri yakinda ate§e atacag1zn buyuruyor. Onlan oyle bir 
ate§e sokacak ki; ate§ onlarm her par~alarm1 ve her yerlerini ihata ede
cek. Sonra Allah Teali onlarm ceza ve azablanmn nas1l devam ede
cegine temasla <cDerileri pi§tik~e azab1 duysunlar diye, derilerini 'degi§
tirip yenileyecegiz» buyurmaktadir. ibn Omer'den rivayetle. A'me§ §OY
le demektedir: Derileri yandlgmda, misirhlan~ beyaz elbiseleri misali 
beyaz derilerle. de:gi§tirilecektir. ibn Omer'in bu sozunii ibn Ebu Hatim 
rivayet etmi§tir. 

Yine ibn Ebu Hatim'in rivayetine gere Yahya ibn Zeyd el-Hadrami, 
kendisine ula§tigma gore, «Derileri pi§tik~e azab1 duysunlar diye, deri
lerini degi§tirip yenileyecegizn ayeti hakkmda §oyle demi§tir : Kafir ic;in 
yiiz deri verilecek. Her iki derinin arasmda degi§ik bir azaba duc;ar kala
caktir. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... <<Derileri pi§tik<;e ... n 
ayeti hakkmda Hasan'dan rivayetine gore o §oyle demi§tir : «Cehennem 
ate§i onlan bir giinde yetmi§ bin kerre pi§irecek.» Ravi Huseyn §Oyle 
der : Bu hadiste FLtdayl, Hi§am'dan, o da Hasan'dan rivayetle Have eder 
ve der ki: Ate§ onlar1 her pi§irdiginde etlerini yiyecek. Sonra onlara; 
donun, denecek ve onlar da donecekler. 

Yine ibn Ebu Hatim, Hi§am ibn Ammar'dan rivayetle · §oyle zikre
dildigini soyler: Bize Said ibn Yahya'mn ... ibri Omer'den naklettigine 
gore; o · §Oyle demi§tir : Bir adam Omer'in yanmda «Derileri pi§tik~e 

I 

azabl duysunlar diye, derilerini degi§tirip yenileyecegiz» ayetini okudu. 
Orner: Bu ayeti bana tekrar oku, dedi. Adam tekrar okudugunda; Muaz 
ibn Cebel : Ben bu ayetin tefsirini biliyorum : Bir saatte yuz kere de
gi§tirilecek, dedi Hz. Omer'de: Rasulullah (s.a.) dan boylece i§ittim, 
dedi. 

Hadisi ibn Merduyeh de Muhammed ibn Ahmed ibn ibrahim ka
nahyla ... Hi§am ibn Ammar'dan rivayet etmi§tir. Hadisi ba§ka bir §e
kilde de rivayet eden ibn Merduyeh, bu rivayetinde §oyle der : Bize Mu
hammed ibn ishak'm ... ibn· Orner' den rivayetine gore; o §oyle demi§-
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tir: Bir adam Hz. Omer'in yanmda «Derileri pi§tik~e ... » ayetini oku
m~tu. Hz. Orner: Onu bana tekrar oku, dedi. Ka'b'da oradaycll. D,edi 
ki: Ey m'i.i'minlerin emiri, bu ayetin tefsiri bendedir. Ben onu islam'
dan once okumu§tum. Hz. Orner : Getir onu ey Ka'b, §ayet Rasulullah 
(s.a.) dan duydugum gibi soylersen seni dogrulanm, degilse ona hil; 
bakmay1z, dedi. Ka'b : Ben onu islam'dan once : «Derileri pi§tik~e bir 
saatte 120 kerre ba§ka derilerle degi§tiririz» §eklinde okumu§tum, de
yince HZ. Orner: Rasulullah (s.a.) dan boylece i§ittim, dedi. 

Rebi' ibn Enes §oyle demi§tir : ilk kitabda §Oyle yazllml§tl : Onlar
dan birinin derisi 40 kul~, ya§ll olam da 90 kulal;tlr. Oyle bir karm var
dlr ki, uzerine bir dag konsa il;ine allrd1. Ate§ onlann derilerini yedik~e 
ba§ka derilerle degi§tirilir. 

Hadiste bundan daha belig bir ifade varid olmU§tUr. ~oyle ki : imam 
Ahmed'in Veki' kanallyla ... ibn Omer~den rivayet ettigine gore; Hz._ 
Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmu§tu: Ate§ yaram ate§te b'i.iy'i.ir. o kadar 
ki, onlardan birinin kulagmm yumu§ag1 ile omuzu aras1 700 y1lltlt yil, 
derisinin kalmllg1 70 kulal;, az1 di§i de Uhud dag1 gibidir. Hadisi bu §ek
liyle sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

ibn Cerir'in naklettigine gore; «Derileri pi§tikl;e azabl duysunlar 
diye derilerini degi§tirip yenileyecegiz» ayetinde derilerinden maksad; 
gomlekleridir, denilmi§Se de, zahiri manamn hil!fma oldugu il;in bu 
gor'i.i§ zayiftlr. . 

«iman edip, salih amel i§leyenleri il;inde ebedi kalacaklan, altmdan 
1rmaklar ·akan: cennetlere koyacag1z.» !yet-i kerime'si, mutlu k~ilerin 
Adn cennetlerindeki durumlanm haber vermektedir. 0 Adn cennetle
rinin her yerinde ve ko§esinde 1rmaklar akmaktad1r. Ozilar diledikleri ve 
istedikleri yerlerde kalacaklar ve orada s'i.irekli olacaklard1r. Oradan ~ev
rilmeyecekler, orada sonlan olmayacak ve oradan l;evrilmek de isteme
yeceklerdir. 

Allah Teala: «Onlara orada tertemiz zevceler vard1r.» buyuruyor 
ki; oradaki zevceler hay1zdan, nifastan, eziyyetten, kot'i.i huylardan ve 
eksik s1fatlardan tertemiz olacaklard1r. ibn Abbas'm da dedigi gibi; 
oradaki zevceler pisliklerden ve eziyyetlerden temizlenmi§lerdir. Nite
kim aym al;Iklamayi Ata; Hasan, Dahhak, Nehai, Ebu Salih, Atiyye ve 
S'i.iddi de tekrar etmi§lerdir. Mucahid, oradaki zevcelerin sidik, hayiz, 
t'iikr'i.ik, meni ve <;ocuktan temizlenmi§ olduklanm soylemi§tir. Katade 
de onlann, eziyyet ve g'i.inahlardan temizlenmi§ olduklanm, hayiz gor
meyeceklerini ve y'i.izlerinde beneklerin (kirmiZl ve siyah aras1 renkte 
lekelerin) olmayacagml soylemi§tir. 

Allah Teal!: «Onlan koyu bir gOlgeye sokacag1z.n buyuruyor. De
rin, ~ok, bol ve son derece g'i.izel bir golgedir bu. Bu konuda ibn Cerir, 
ibn Be§§!r kanallyla ... Ebu H'i.ireyre'den §oyle rivayet eder: Rasulullah 
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(s.a.) buyurur ki ; Cennette oyle bir aga~ vardtr ki; binitli birisi anun 
golgesinde 100 sene gider de yine bitiremez. BU., ebediyyet agacid!.r. 

58 - Suphesiz ki Allah, size, emanetleri ehline verme
nizi ve insanlar aras1nda hukmettiginiz zaman adaletle 
hukmetmenizi emreder. Gerc;ekten Allah, bununla size ne 
guzel ogut veriyor. Suphesiz ki Allah, Semi', Basir oland1r. 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de; emanetlerin ehline verilmesini 
emretmektedir. Semure'den rivayet edilen hasen bir hadiste Rasulullah 
(s.a.) : Sana giivenene emaneti ode (sana bir §ey emanet edene ema
net ettigi §eyi geri ver). Sana hainlik edene sen h1yanet etme; buyur
mu§lardtr. Hadisi imam Ahmed ve Siinen sahipleri rivayet etmi§lerdir 
ki; bu hadis insana vacib alan biitiin emanetleri kapsamaktadtr. Bu ciim
leden olmak iizere; namaz, zekat, keffaretler, adaklar, aru~, kullarm 
muttali' almayacaklan ve kulun kendisine giivenildigi buna benzer hu
sftslardan ibaret olmak iizere Allah Teala'nm kullan iizerindeki hak
lan buna dahildir. isbati i~in bir beyyineye (delile) gere.k duyulmakst
zm kullarmdan baz1smm baztsma giivenmi§ aldugu emanet b1rak1lan 
mal ve benzeri kanularda olmak iizere kullardan baz1s1mn diger baztsi 
iizerindeki haklan da bu emanetler ' ciimlesindendir. i§te Allah Teala 
biitiin bu emanetlerin yerine getirilmesini emretmi§tir. Bu diinyada bu 
i§i yapmayanlardan k1yamet giinii bunlar almacaktir. Sahih b1r ha
dis-i ~erif'te Rasillullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardtr: 

, - • • ,, •. L • • ' , , .... tJ • , 
~~:.;11 !l!.l\~ ~~1 !~ ;~: ~ .~~\ r:f. ~~~ ~l ... J~~~~:,:J 

Ktyamet giinii sahiplerine haklanm mutlaka vereceksiniz. Oyle ki, 
boynuzlu kayuna boynuzsuz kayundan dalayt kiSas yapt!acaktir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn ismail'in ... Abdullah 
ibn Mes'ud'dan naklettigine gore; o §oyle demi§tir : §ehidlik, emanet 
di§mda biitiin, giinahlara keffarettir. Ktyamet giinu ki§i; Allah yolun
da oldiiriilmii§ dahi alsa getirilecek ve kendisine : Emanetini yerine ge
tir (ode), denilecek. 0 da :' Ben anu nas1l Odeyeyim? Diinya (elimden) 
gitti, diyecek. Emanet cehennem ~ukurunda onun i9in tasvir edilip 
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canlandmlacak da o ki§i buna dogru indirilecek ve emaneti omuzun
da ta§lyacak. Emanet onun omuzundan indirilecek ve btmun eseri ebedi 
olarak onda kalacaktlr. Ravi Zazan der ki: Bera'ya gittim ve ona bu 
hadisi okudum. Bera : Karde§im dogru soylemi§, dedikten sonra : ((~iip
hesiz ki Allah, size, emanetleri ehline vermenizi. .. emreder.» ayet-i ke · 
rime'sini okudu. 

Siifyan es-8evri ... ibn Abbas'tan rlv;iyetle «~iiphesiz ki Allah, size, 
emanetleri ehline vermenizi. .. emreder.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: 
Bu ayet, iyiler ve giinahkarlar i~in miibhem b1rak1lml§tlr. Muhammed 
ibn el-Hanefiyye-de aym gorii§:li payla§arak bu Ayetin iyi ve giinahkar
lar hakkrilda mutlak olarak irad edildigini soylemi§tir. Ebu'l-Aliye ise 
emanetin; emredilen ve yasaklamlan §eyler oldugunu soylemi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said'in ... Ubeyy ibn Ka'b'dan nak
lettigine gore; o, namusti korunmak iizere alman kadm da emanetten
dir, demi§tir. 

Ali ibn Ebu Talha; «§iiphesiz ki Allah, size emanetleri ehline ver ... 
menizi. .. emreder.>> ayeti.hakkmda ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder: 
Bayram giinii sultamn kadmlara vaaz etmesi de emanete girer. 

Miifessirlerden bir ~ogunun zikrettigine gore; bu ayet Osman ibn 
Talha . ibn Ebu Taiba· hakkmda nazil olmu§tur. Ebu Talha'nm ismi : 
Abdullah ibn Abd'iil-Uzza ibn Osman ibn Abdii'd-Dar ibn Kusayy ibn 
Kilab el-Kurey§i el-Abderi olup Ka'be-i Muazzama'mn perdedan idi. Bu 
zat, Ka'be perdedarhr;tmn bu giine kadar nesline ait olarak kald1gt 
~ybe ibn Osman ibn Ebu Talha'mn amca ogludur. Bu Osman Hudey
biye barl§ antla§masl ile · Mekke fethi arasmda miisliiman olmu§tur. 
Onurua birlikte Halid ibn el-Velid ve Amr ibn el-As da miisliiman ol
mu§lardl. Amcas1 Osman ibn Talha ibn Ebu Talha'ya gelince; Uhud 
harbi giinii mii§rik1erin sancag1 onda idi ve o giin kafir olarak oldiiriil
mii§tii. Bu nesebe i§aret etmemizin sebebi; miifessirlerin bir ~ogunun 
bu konuyu kan§tlrml§ ve a~1khga kavu§turamaml§ olmalar1d1r. Bu 
ayetin sebeb-i JlUZiilii §Oyledir: Rasulullah (s.a.) Mekke'nin fethi giinii 
Ka'be'pin ·anahtanm ondan (Osman ibn Talha) alm1§, daha sonra da 
g~ri .yermi§tir. 

'MUhammed ibn Ishak, Mekke'nin fethi gazas1 konusunda §6yle di
yor: Bize 'Muhammed -jbn Ca'fer ibn Ziibeyr'in ... Safiyye Bint §eybe'
den naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) . Mekke'ye inip insanlar huzura 
kavu§unca ~Ka'be'ye geldiler. Biniti iizerinde onuyedi defa tavaf ettiler. 
TavAfl Slraslnda elindeki asa ile riiknii seramladllar. TavMim bitirince; 
Osman ibn· Talha'y1 ~ar;tr1p Ka'be'nin afiahtanm ondan ald1la'r. Ka'be'
nin kaplSl ·keild:isine a~1ld1 ve girdiler. Ka'be'hin i~inde ah§aptari yapll
ffil§ 'bir giivercin bularak ellerlyle kmp sonra •attllar. Ka'be'nin' kapi:. 



1740 !BN KESiR (Ciiz: 5; Sure: 4 

smda durdlilar. Bu s1ra~.a insanlar mescidde (onun konu§masml din
lemek tizere) toplamm§lardl. 

Yine ibn ishak §oyle diyor : ilim erbabmdan birinin bana naklet
tigine gore;· Rasulullah (s.a.) . o gun Ka'be'nin kap1smda durup ~oyle 
buyurmu§lardi: Tek ve ortag1 olmayah Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 
Va'dinde dogru oldu. Kuluna yard1m etti. Ve Ahzab1 yalmz ba§ma he
zimete ugratt1. Hac1lara su verme ve Ka'be'nin perdedarhg1 di§mda her 
intikam veya kan veya iddias1 yap1lan mallar §U iki ayag1mm altmda
dir. ibn ishak o gundeki Rasulullah'm hutbeSinin butununu zikredip 
sonra §Oyle demi§tir: Sonra Rasulullah (s.a.) mescidde oturdular. Ka'
be'nin anahtan ellerinde iken Ali ibn Ebu Talib kendilerine gelerek : 
Ey Allah'm RasUiu, . hacllara su vermeyle beraber Ka'be perdedarhgmi 
da bizde topla. Allah sana salat ve selam eylesin, dedi. RasUlullah (s.a.) 
ise: Osman ibn Talha nerede? buyurdular. Osman ibn Talha ~tagmhp 
oraya gelince de : Ey Osman, anahtanm al. Bu gtin vefa ve iyilik gfi .. 
ntidtir, buyurdular. 

ibn Cerir der ki : Bize Kas1m'm ... ibn Cureyc'den naklettigine go
re; o, bu a yet hakknida §Oyle demi§tir : Bu ayet Osman ibn Talha hak- · 
kmda nazil olmu§tur.Rasulullah (s.a.) Mekke'nin fethi gtinti Ka'be'nin 
anahtanm ondan alarak Ka'be'ye girmi§lerdi. Bu ayet-i okuyarak (Ka'
be'den) \!Iktllar ve Osman ibn Talha'yi ~tagirarak anahtan ona verdiler. 
Ravi §oyle devam eder. Rasulullah (s.a.) bu ayeti okuyarak Ka'be'den 
\!Iktlklannda Orner ibn el-Hattab §oyle demi§ti : Babam, anam ona feda 
olsun. Bundan once bu ayeti okudugunu duymami§tim. 

Kas1m'1n ... Ztihri'den rivayetine gore; o §oyle demi§tir: Rasulul
lah (s.a.) (anahtan) ona (Osman ibn Talha'ya) vererek; ona yard1mc1 
olunuz, buytirmU§lardir. 

ibn Merduyeh'in Kelbi kanahyla ... ibn Abbas'tan naklettigine go
re; o, <<§tiphesiz ki Allah, size emanetleri ehline vermenizi. .. emreder.» 
ayeti hakkmda §9yle demi§tir: Rasulullah (s.a.) Mekke'yi fethettigin
de, ·Osman ibn Talha ibn Ebu Talha'y1 ~tagirdilar. Osman geldiginde : 
Anahtan bana getir, buyurdular. Osman anahtan Rasulullah'a getirip 
vermek tizere elini uzatmca, Abbas kalktl ve: Ey Allah'm Rasulti, anam 
babam sana feda olsun. Hac1lara su verme ile bu i§i (Ka'be'nin perde
darhgi i§ini) bende topla, dedi. Osman elini geri ~ekince, Rasulullah 
(s.a.) : Ey Osman, anahtan bana goster (ver), buyurdular. Anahtan Ra
sulullah'a vermek tizere Osman elini uzatmca, Abbas birinci soyledigini 
tekrarlad1 ve ·osman yeniden elini geri ~ekti. Bunun uzerine RMulul
lah (s.a.) : Ey Osman; eger Allah'a ve ahiret gtintine inamyorsan anah
tan bana ver, buyurd~lar. Osman da : Allah'm emaneti olarak al (bu
yur) dedi (ve anahtan Rasulullah'a verdi). RasUlullah (s.a.) kalk1p 
Ka'be'nin kapiSim a~tllar ve Ka'be i~inde yanmda fal oklar1 bulunan 
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ibrahim (a.s.) in bir heykelini buldular: Mti§riklerin yaptlgma baki· 
mz. Allah onlari kahretsin. ibrahim nerede, fal oklan nerede? buyur
duktan sonra; i~inde su bulunan bir ~anak istedil~r ve ~anaktan su 
alarak onu y1kadilar. Sonra da heykelleri suya daldirdilar. Ka'be'nin 
i~inde bulunan makam-1 :i:brahim'i di§ari ~Ikararak Ka'be'nin duvanna 
yapi§tlrdilar ve: Ey insanlar, bu K1ble'dir, buyurdular. Ravi anlatma
ya §Oyle devam eder: RasUlullah (s.a.) Ka'be'den ~tkarak bir veya iki 
§avt tavar buyurdular. Ve bize anlatlldi~na gore Cebrail anahtarm 
(Osman :i:bn Talha'ya) geri verilmesine dair olan ayeti getirdi. Rasu
lullah (s.a.) : «§tiphesiz ki Allah, size emanetleri ehline vermenizi... 
emreder.» ayetini sonuna kadar tilavet buyurdular. 

Bu ayetin bu konuda (Osman :i:bn Talha hakklnda) nazil oldugu
na dair me§hur haberlerd,en bir kiSrmm burada verdik. Her ne kadar 
ayet onun hakklnda nAzil olmU§Sa bile htikmu geneldir. Btmun i~indir 
ki, ibn Abbas ve Muhammed :i:bn el-Hanefi'ye : Bu htiktim hem iyiler, 
hem de gunahkarlar i~indir, demi§lerdir. Yani her biri i~in bir emirdir. 

Allah Teala'nm : cc:i:nsanlar arasmda htikmettiginiz zaman adaietle 
hukmetmenizi emreder.» ayet-i kerime'si insanlar arasmda adaletle 
htikmetmeyi emretmektedir. Muhammed :i:bn Kab, Zeyd ibn Eslem ve 
§ehr ibn Hav§eb: Bu Ayet emirler, yani insanlar arasmda htiktim veren~ 
ler hakklnda nazil oldu, demi§lerdir. Bir hadiste: Zulmetmedigi surece 
Allah Hakim ile oeraberdir. 0, zultim ettigi zaman Allah onu kendisine 
(kendi nefsine) havale eder, buyurulmu§tur. Yine bir hadiste: 

Bir gtinluk adalet; kirk senelik ibadet gibidir, buyurulmu§tu:r. Allah 
Teala: «Ger~ekten Allah bununla size ne gtizel og\.it veriyor.» buyurmak
tadir ki; emanetleri ehline verme, insanlar arasmda adaletle htikmetme 
ve benzeri emirleri §timullu ve mukemmel kanunlariyla Allah bize ne 
guzel ogut vermi§tir. Allah TeAla: «§tiphesiz ki Allah Semi', Basir olan
d1r.>> buyurmu§tur ki o, - ibn Ebu Hatim'in de dedigi gibi- sizin soz
lerinizi i§iten, yapt1klanmz1 gorendir. 

ibn Ebu HAti:rp §oyle diyor: Bize Ebu Ztir'a'nm ... Ukbe ibn Amir'
den rivayet ettigine gore; o, §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) 1 «§tiphe
siz ki Allah Semi', Basir olandrr.» Ayetini okurken gordum. ~oyle buyur
mu§tu: 0 her §eyi gorendir. 

Yine ibn Ebu Hatim'in, Yahya ibn Abdek el-Kazvini kanahyla ... 
Ebu Yunus'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Ebu Htireyre cc~tip
hesiz ki Allah, size emanetleri ehline vermenizi .. . emreder ... Allah Semi', 
Basir olandir.» Ayetini okuyor ve bu ayeti okurken ba§ parmagrm da 
goziine koyarak §oyle diyordu: Rasulullah (s.a.) 1 bu Ayeti bu §ekilde 
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-iki parmagmdan birini kulagma, birini gi:iziine koyarak- okurken 
i§ittim. Ebu Zekeriyya der ki: (Ravi) el-Mukri (Ebu Abdurrahman) 
bize bu §ekilde anlatt1. (Rivayet §eklini anlatan) Ebu Zekeriyya sag 

' elinin ba§ parmagm1 sag gozu uzerine, sag elinin ba§ parmag1 yamndaki 
parmagm1 da sag kulag1 uzerine koydu. Ve bize gostererek: i§te boyle, 
i§te bOyle, dedi. 

Hadisi Ebu Davud, ibn Hibba.n Sahih'inde, Hakim Mustedrek'inde 
-ve ibn Merduyeh Tefsir'inde Ebu Abdurrahman el-Mukri'den onun isna
diyla rivayet e~mi§lerdir. Hadisin isnadmda Jmlunan Ebu Yunus, Ebu 
Hureyre'nin kolesi olup ismi Silleym ibn Zubeyr'dir. 

59 - Ey iman edenler, Allah'a itaat ediri. Peygambere 
ve sizden olan emir sahiblerine itaat edin. Eger bir ~eyde 
<;eki~irseniz Allah' a ve ahiret guniine inanm1~san1z onun 
hallini Allah'a ve rasuh1ne b1ralnn. Bu; hem haYirh hem 
de netice itibariyle daha giizeldir. 

Allah'a ve Sizden Olan Ulii'l-Emr'e itaat 

Buhari der ki: Bize Sadaka ibn el-'Fadl'm ... ibn Abbas'tan rivaye
tine gore o: «Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden 
alan emir sahiplerine de itaat edin.n ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Bu 
ayet RasUlullah (s.a.) m bir seriyyede gondermi§ oldugu Abdullah ibn 
Huzate ibn Kays ibn Adiyy hakkmda nazil olmu§tur. . 

ibn Mace di§mdaki diger muhaddisler de bu hadisi Ha~cac ibn Mu
hammed el-A'ver kanallyla tahric etmi§lerdir. Tirmizi ise, hadisin hasen, 
garib oldugunu, sadece ibn Ciireyc kanahyla gelen rivayetini bildikle
rini kaydetmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Muaviye'nin ... Ali'den rivayetine 
gore; o §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) bir seriyye (askeri birlik) gon
derip ba§larma ansardan birisini ba§kan tayin etti. Yola ~lktlklannda 
ba§kanlan bir konuda onlara k1zarak: Allah Rasulu (s.a.) bana itaat 
etmenizi emretmedi mi? dedi. Onlar, evet dediler. Bunun uzerine· : Bana 
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odun toplaym, deyip ate§ istedi ve bununla toplanan odunlan ate§leye
rek: Size kesin olarak soyluyorum ki; bu ate§in ic;ine mutlaka girecek
siniz, diye emretti. Topluluk ate§e girmeye kalki§InCa ic;lerinden bir · 
gene; : Siz ate§ten kac;arak Allah'm Rasulune stgmdmtz. Rasulullah 
(s.a.) a varincaya kadar bunu yapmaym (ate§e girmeyin). §ayet o gir
menizi emrederse bu takdirde girin, diye mudahelede bulundu. Rasulul
lah (s.a.) a donerek olayt kendisine haber verdiler. §oyle buyurdu: §a, 
yet ona girmi§ olsaydmtz ebediyyen ondan c;tkmayacaktlmz. itaat ancak 
iyiliktedir. Hadisi Buhari ve Mtislim sahihlerinde A'me§ kanahyla tah
ric etmi§lerdir. 

Ebu Davud da §Oyle rivayet eder: Bize Mtisedded'in ... Abdullah ibn 
Omer'den, onun da Rasulullah'dan naklettigine gore; o, §oyle buyur
mu§tur : Sevdigi ve ho§lanmadtgi konularda musluman ki§iyi dinleyip 
ona itaat etmek; o, bir kottilukle emretmedigi surecedir. Bir kottilugun 
yapilmas1 emredildiginde; bunu dinleme de, itaat etme de yoktur. Ha
disi Buhari ve Mtislim de Yahya el-Kattan kanallyla tahric etmi§lerdir. 

Ubade ibn Samit'den nakledildigine gore; o §oyle demi§tir : Ho§u
muza giden ve gitmeyen konularda, zorluk ve kolayh~ anlanmtzda Ra
sUlullah (s.a.) a onu dinleyip itaat etmek uzere biat ettik. Herhangi bir 
i§te onun ehli olanla munaka§a da etmeyecek idik. §oyle buyurdu : 
Allah katmdan bir biirhammz varken onda ac;1k bir kiifiir gorme haliniz 
mtistesnadtr. ~adisi Buhari ve Mtislim rivayet etmi§lerdir. Enes'den 
rivayet edilen diger bir hadis-i §erif'te Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyur
mu§lardir: 

Ba§t kuru iiziim gibi (siyah) bir habe§li kole dahi sizin uzerinize 
emir olsa; dinleyip itaat ediniz. Hadisi Buhari rivayet etmi§tir. 

Ebu Hureyre'den rivayete gore o §6yle demi§tir : 

~lj.VIt._~l~~~~~lj. t::~ij C:.i~\j~~j\ ¥~1 
Dostum (Allah Rasulii) bana, kollan kesik Habe§li bir kole bile olsa 

dinleyip itaat etmemi tavsiye etti. Hadisi Miislim rivayet etmi§tir. 
timm el-Husayn'dan rivayete gore; o, Allah Rasulii'nu veda haccm

daki hutbesinde §Oyle buyururken i§itmi§ : 

l.f-d-oij 'j 1_;.:.:.~, ~~ ~~~ ·(~).:~ ·f;\;J~=!· .. I j) 
Sizi Allah'm kitabt ile idare eden bir kole dahi sizin uzerinize val! 

yaptlsa; onu dinleyip itaat ediniz. Hadisi Muslim rivayet etmi§tir. Yine 
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onun degi§ik laf1zla olan bir rivayetinde: Kollan kesik Habe§li bir ka
le ... buyurulmu§tur. 

ibn Cerir der ki: Bana Ali ibn Miislim et-Tlisi'riin ... Ebu Hiirey
re'den naklettigine gore; Hz. Peygamber §Oyle buyurmu§lardlr: Benden 
sonra size bir taklm ki§iler vali olacaklard1r. iyi olanlar iyilikleriyle sizi 
idare edecek, giinahkar olanlan giinahkarhklanyla sizi idare edecektir. 
Onlarm hakka uyan her bir i§inde onlan dinleyip itaat edin ve arkala
nndan gidin. Eger iyilik yaparlarsa; hem onlara hem size sevab vard1r. 
Eger kotiiliik yaparlarsa size sevab, onlara ceza vard1r. 

Ebu Hiireyre'den rivayete gore; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§
lardlr : israilogullanm peygamberler idare etmi§tir. Bir peygamber 61-
diigiinde pe§inden bir peygamber gelmi§tir. Benden sonra ise peygam
ber gelmeyecek bir ~ok halife gelecektir. (Ashab) Ey Allah'm Rasulii, 
(bu konuda) bize ne emredersiniz? diye sordular. En oncekilere biat edi
niz. Sonra ondan sonrakilere. Onlara haklanm veriniz.. Muhakkak ki 
Allah Teala onlann giidiimiine verdiklerinden kendilerini sorguya ~e
kecektir, buyurdular. Hadisi Buhari ve Muslim tahric etmi§lerdir. 

ibn Abbas'tan rivayet edildigine gore; Allah RasUlii (s.a.) §6yle bu
yurmu§lardlr : 

Kim emirinden ho§lanmayaca~ bir §ey (davram§) goriirse sabret
sin. Zira cemaatten bir kan§ aynlan kimse; cahiliyet oliimii He olmii§ 
olur. Hadisi Buhari ve Miislim tahric etmi§lerdir. 

ibn Omer'den rivayete gore o, Allah Rasulii (s.a.) nii §6yle buyu
rurken i§itmi§ : Kim itaatten elini ~1kanrsa k1yamet giinii hi~bir delil 
(huccet) i olmadlg1 halde Allah'a kavu§ur. Kim de boynun<:la bir biy'at 
olmaks1zm oliirse cahiliye oliimii ile olmii§ olur. Hadisi MuSlim rivayet 
etmi§tir. Yine Miislim'in Abdurrahman'dan rivayetine gore; o §Oyle de
mi§tir: Mescide girdim ve Abdullah ibn Amr ibn el-As•r Ka'be'nin gol
gesinde oturur gordiim. insanlar onun etrafmda toplanml§lardl. Onla
rm yamna giderek oturdum. §oyle diyordu : Biz Allah Rasulii He bir
likte bir seferde idik. Bir yerde konakladlk. Kimimiz ~admm kuruyor, 
kimimiz ok atlyor, kimimiz heniiz hayvammn iizerindeydi. . Bu s1rada 
Allah Rasulii'niin habercisi §oyle nida etti : Toplamn namaza (mi.maz 
i~in toplamn). Allah RasUlii'niin yamnda topland1k: §oyle buyurdu
lar: Benden once hi~ bir peygamber yoktu ki; iimmetine hay1rh oldu
gunu bildigi her bir §eye onlan iletme ve onlara kotii oldugunu bildigi 
§eylerin kotiiliigiinden de onlan sakmd1rma hakk1 olmasm. Sizin bu iim
metinize gelince; bu iimmetin afiyet iizre olmas1 evvelindedir. Sonunda 
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musibetler, s1zm ho§lanmayacagm1z §eyler ve birbiri i~ine girmi§ fit
neler gelecektir. Bir fitne geldiginde mii'min : i§te benim helAkim, di
yecek. 0 fitne ac;11Ip da bir ba§kas1 geldiginde mii'min yine : i§te benim 
helakim diyecek. Kim cehennemden uzakla§tlnllp cennete girmeyi sevi~ 
yorsa, A,llah'a ve ahiret giiniine iman eder oldugu halde oliimiine kavu§
sun. insanlara, kendisine davramlmasm1 istedigi gibi .davransm. Kim de 
elini uzatlp ihlas ile bir imama biat ederse, giicii yettigi kadar ona itaat 
etsin. ~ayet bir digeri (bir diger imam yani devlet ba§kam) c;tkar da 
onunla miicadeleye kalkarsa; onun boynunu vurunuz. Ravi anlatmaya 
§6yle devam eder : Ona yakla§tlm ve dedim ki : Allah i~in soyle, bunlan 
Allah Rasuliinden i§ittin mi? Elleriyle kulaklanm ve kalbini g6stererek: 
iki kulagtm i§itti ve kalbim onu ezberledi, diye cevab verdi. Ben kendi
sine: Amcamn oglu Muaviye bize, mallanmizi aram~zda bat1I yollarla 
yemememizi, birbirimizi oldiirmemizi emrediyor. Halbuki Allah Teala : 
«Ey iman edenler, mallanmz1 aramzda kar§thkll nza ile gerc;ekle§ti:J;di
giniz ticaret yolu hari~; batll yollarla yemeyin. Ve kendinizi oldiirmeyin. 
~iiphesiz ki Allah sizin i~in Rahim olandir.» (Nisa, 29) buyuruyor, de
dim. Bir sure sustuktan sonra §oyle dedi: Allah'a itaat olan konularda 
ona itaat et, Allah'a isyan olan konularda ona isyan et. 

Bu konudaki hadisler pek ~oktur. 

ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Hii§eym'in ... Siiddi'den 
naklettigine gore; o, . «Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan 
emir sahiplerine de itaat edin.» a yeti hakkmda .§6yle demi§tir : Allah 
Rasulii, Halid ibn el-Velid'in ba§kanhgmda bir seriyye gonderdi. i~Ie .. 
rinde Ammar ibn Yasir de vard1. Uzerlerine gonderildikleri kavme dog
ru yiiriidiiler. Onlarm yakmma ula§mca gecelediler. 0 kavme bir casUs 
gelerek dururnu onlara haber verdi. Bir ki§i dl§mda hepsi ka~t1Iar. Ka
lan ki§i, ailesine emrederek e§yalanm toplad1, sonra gece karanhg1 al
tmda yiiriimeye ba§layarak Halid'in karargahma geldi. Ammar ibn Ya
sir'i sordu. Ammar yanma gelince: Ey Ebu Yakzan (Ammar ibn Ya
sir'in kiinyesi) ben miisliiman oldum. Allah'dan ba§ka ilah olmadtgma, 
Muhammed'in O'nun kulu ve el~isi olduguna §ehadet ettim. Kavmim 
sizin geldiginizi i§itince kac;tl ,ben ise kald1m. Benim miisliiman olmam 
§ayet yarm bana fayda v~rmeyecekse kac;ay1m, dedi. Ammar : Bilakis 
bu sana fayda verir, kal, diye cevab verdi o da kald1. Sabah olunca Ha
lid hiicum edip o ki§iden ba§ka hie; kimseyi bulamadl. Onu yakal.ayip 
mahm ald1. Bu haber Ammar'a ula§mca o; Halid'e gelerek: Bu adam1 
b1rak, o miisliiman olmu§tur ve benim emamm altmdad1r, dedi. Halid: 
Senne hakla onu kurtanyorsun? dedi ve miinaka§a ederek Hz. Peygam
ber'e geldiler. Hz. Peygamber Ammar'm emamm ge~erli k1larak, bir daha 
bir emire ragmen eman vermekten onu men'etti. Halid ve Ammar Al
lah Rasulii'niin yamnda tartl§maya devam e.ttiler, Halid : Ey Allah'm 

Tefsir, C, IV, I". 110 
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Rasuli.i, §u kollan kesik kolenin bana hakaret etmesine mi.isaade mi ede
ceksin? dedi. Allah Rasulii de: Ey Halid, Ammar'a hakaret etme. Kim 
Ammar'a hakaret eder ve onu k1zdmrsa Allah da ona k1zar, kim Ammar'a 
la'net ederse Allah da ona la'net eder, buyurdular. Ammar k1zarak 
kalktl (~1ktl) . Halid onun ·pe§inden giderek, elbisesinden yakalad1 ve 
ondan oziir diledi. 0 da kendisinden ho§nud oldu. Bunun iizerine Allah 
Teala: «Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine 
de itaat edin.>> ayet-i kerime'sini indirdi. 

Hadisi ibn Ebu Hatim de Siiddi kanallyla mi.irsel olarak rivayet 
etmi§tir. Bu hadisin bir benzerini ibn Merduyeh, Hakem kanahyla ... 
ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. 

ibn Abbas'tan naklen Ali ibn Ebu Talha; «Sizden olan emir sahip
lerine de itaat edin.» ayet-i kerime'sinden din ve flklh alimlerinin kas- . 
tedildigini soylemi§tir. Miicahid, Ata, Hasan el-Basri ve Ebu'l-Aliye de 
aym gorii§te olup bu ayette alimlerin kastedildigini soylemi§lerctir. Aye
tin zahiri ise -en dogrusunu Allah bilir ya- ayetin, emir ve alimlerden 
bi.iti.in emir sahipleri hakkmda genel oldugudur. Nitekim ba§ka ayet
lerde de Allah Teala §oyle buyurmaktadlr : «Rabba kul olanl~r ve bil
ginler onlan giinah soylemelerinden ve haram yemelerinden vazge~ir
meye ~all§mall degiller miydi?» (Maide, 63), «~u halde bilmiyorsamz 
bilgi sahiplerine sorun.» (Nahl, 43). 

Miittefekun aleyh olan ve Ebu Hiireyre'den rivayet edilen sahih bir 
hadiste, Allah Rasulii §Oyle buyurmu§lardir : Bana itaat eden Allah'a 
itaat etmi§tir. Bana kar§I gelip isyan eden de Allah'a isyan etmi§tir. Be
nim emirime itaat eden bana itaat etmi§tir. Benim emirime isyan eden 
de bana isyan etmi§tir. 

Bunlar, alimlere ve emirlere itaati i~eren emirlerdir. Bunun i~in 
Allah Teala; «Allah'a itaat edin.» buyuruyor ki; bundan maksad O'nun 
kitabma uymaktlr. «Peygambere itaat edin.» buyuruyor ki; bundan 
maksad, o'nun si.innetine sanlmaktlr. «Sizden olan emir sahiplerine de 
itaat edin.» buyuruyor ki; emirlerin Allah'a itaat olan konularmdaki 
emirlerine itaat edilecek; degilse Allah'a isyan olan konulardaki emir
lerine itaat edilmeyecektir. Daha once ge~en sahih qir hadiste : itaat 
ancak iyiliktedir, buyuruldugu i.izre Allah'a isyan olan komilarda ya
ratlklara ita.at yoktur. imam Ahmed der ki: Bize Abdurrahman'm ... 
imran ibn Husayn'dan, onun da Hz. Peygamber'den naklettigine gore; 
RasUlullah (s.a.) : 

Allah'a isyan olan konuda itaat yoktur, buyuruyor. · 
<<Eger bir §eyde ~eki§irseniz -Allah'a ve ahiret giini.ine inanml§Sa-
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mz- onun hallini Allah'a ve peygambere b1rakm.» ayet-i kerime'si hak
kmda Miicahid ve seleften bir ~oklan §oyle demi§lerdir : Bunlann halli
rti Allah'm kitabma ve Rasulii'niin siinnetine b1rakm. 

Allah Teala'mn bu emri delalet ediyor ki; insanlann gerek dinin 
usuliine ve gerekse fiiruuna dair ihtilata dii§tiikleri her huslls, Allah'm 
kitabma ve siinnete birakilacakttr. Nitekim Allah Teala bir ayet-i ke.' 
rime' de : «ihtilata dii§tiigiiniiz herhangi bir · §'eyde hiikiim vermek Al
lah'a mahsllstur.>> (~ura, 10) buyuruyor ki Allah kitabmm ve RasUlii
niin siinnetinin verdigi hiikiimle s1hhatine §ehadet ettikleri §ey hakt1r, 
ger~ektir. Bu hak ve ger~egin dl§mdakiler de . ancak sap1kllk olabilir. 
Bunun i~indir ki Allah Teala: «Allah'a ve ahiret giiniine inanmi§Samz.» 
buyurmu§tur. Yani husumetleri ve bilmediklerinizi Allah'm kitabiyla 
RasUliiniin siinnetirte b1rakarak aramzda ihtilat konusu olan §eylerde 
onlan hakem kllm. «Eger Allah'a ve ahiret giiniine inanmi§Samz.» 
Ayet-i kerlme'nin bu k1sm1; ihtilat konularmda kitab ve siinnetin ha.
kemligine ba§VUrarak bu konuda onlara donmiyenlerin, Allah'a ve ahi
ret giiniine inanmami§ olduklarma delalet eder. 

Allah Teala : «Bu hayirlidir.» buyuruyor ki; Allah'm kitabi ve Ra
sUliiniin siinnetini hakem k1Imak ve ihtilat1 halletmede bunlara miira
caat etmek daha hay1rlld1r. «Hem de netice itibariyle daha giizeldir.» 
Siiddi ve bir ~oklan ayet-i kerime'nin bu son klsmim «netice itibariyle 
daha giizeldir.» §eklinde anlaml§lardlr. Miicahid ise <<Kar§Ihk ve mii
katat yoniiyle daha giizeldir.» §eklinde anlami§tlr ki, bu dogruya daha . ~ 

yakmd1r. 
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60 - Sana indirilen~ ve senden once indirilenlere; 
inandiklann1 iddia edenleri gormedin mi? Kufretmeleri 
emrolunmu~ iken Tagut'un onunde muhakeme edi.lmele
rini isterler. Halbuki ~eytan, onlan uzak bir saplkhkla sap
tlrmak istiyor. 

· 61 - Onlara: Allah'1n indirdi@.ne ve peygambere ge
lin, denilince; munaflklann senden busbutun uzakl~tlk
lannl gorursun. 

62 - Kendi i~ledikleri yiizunden b~lanna bir musi-1 
bet geldiginde, nas1l herrien sana geldHer de; gayemiz sa
dece bir iyilik etmek ve ara bulmaktan ibaret idi, diye ye
min ediyorlar. 

63 - Onlar oyle kimseler ki; kalblerindekini Allah bi
Jir. Sen onlara. aldn"'ina da ogut ver hakiannda te'sirli soz
ler soyle. 

Tagut'un Hiikmiine itaat Edenler 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de Rasftlullah'a ve daha once ge~en 
peygamberlere inzal olunanlara iman ettigmi iddia etmekle birlikte, ih
tilaflarm ~oziimiinde Allah'm kitab1yla Rasftliiniin siinnetinden ba§ka 
§eyleri hakem kilmak -isteyenleri kotiilemekte ve onlann bu davram§
lanm hO§ kar§Ilamamaktadir. Bu ayet-i kerime'nin niizul sebebi olarak 
zikredilenlere gore; bu ayet, ansardan biri ile bir yahudi hakkmda nazil 
olmu§tur. ihtilafa dii§mii§ler ve Yahudi : Benimle senin aranda Mu
hammed hakemdir, derken oteki de: Benimle senin aranda Ka'b ibn 
E§raf hakemdir, demi§tir. Bir gorii§e gore ise, bu ayet-i kerime; zahiren 
miisliiman olup da cahiliyye hakimlerini hakem kilmak isteyen bir grup 
miinaf1k hakkmda nazil olmu§tur. Ba§ka gorii§ ve rivayetler de vardlr. 
Ancak ayet-i kerime hepsi hakkinda genel olup, kitab ve siinnetten yiiz 
cevirerek bunlann di§mdaki batlllan hakem kabul eden herkesi kotiile
mek~edir. Ayetteki ((Tagfttntan bu kasdedilmektedir. Allah Teala: «Ta
gftt'un oniinde muhakeme edilmelerini isterler ... » buyurmu§tur. 

Allah Teala : «Onlann (miinatiklann) senden biisbiitiin uzakla§
tlklanm goriirsiin.» buyuruyor. Onlar, biiyiiklenerek inkar edenlerin 
yiiz~evirmeleri gibi senden yiiz~evirip uzakla§Irlar. Allah Teala mii§rik
lerden haber vererek, §Oyle buyuruyor : C<Onlara : Allah'm indirdikleri
ne uyun, denilince; haytr, biz atalanmtzi iizerinde buldugumuz yola 
(dine) uyanz, derler.» (Lokman, 21). 

1 

1 

l 



NisA, 60-63) HAD1SLERLE KUR'AN-1 KER!M TEFSIRi 1749 

Bunlar ve di~erleri (mii§rikler ve miina.ftklar) Allah Teala'nm: 
«Aralannda hiikiim verilmek iizere Allah'a ve Rasuliine ... ~gmldik
lan zaman; mii'minlerin sozii, sadece; i§ittik ve itaat ettik, demekten 
ibarettir ... » (NO.r, 51) buyurdu~u mii'minlerin ztddma hareket ederler. 
Allah Teala miina.ftklarl zemmetme (kotiilenie) sadedinde: «Kendi i§le
dikleri yiiziinden ba§larma bir musibet geldiginde ... » buyuruyor.· Yani 
giinahlan sebebiyle ba§lanna gelen musibetlerde takdir, onlan sana sii
riikleyip getirdi~i zaman onlar nas1l hemen sana geldiler ve bu musi
betler yiiziinden nas1l sana muhtar; oldular. Allah Teala; onlann duru
mu hakkmda deva.mla §6yle buyuruyor : «NaSI! hemen sana geldiler de; 
gayemiz sadece bir iyilik etmek ve ara bW.maktan ibaret idi, diye yemin 
ediyorlar.» Senden oziir dileyerek: Sendt:n ba§kasma gitmek ve senden 
gaynsi oniinde muhakeme edilmemizi istemekten gayemiz; sadece iyilik 
etmek ve ara bulmaktan; yani bu muhakeme edilmenin s1hhatine inan
dl~Irmzdan de~il, s1rf idare ve yapmac1k kabilinden idi, diye yemin edi
yorlar. Allah Teala §U Ayet-i kerime'de de onlardan haber vererek: 
«Kalblerinde hastallk olanlann : Bize bir felaket gelmesinden korkuyo
ruz, diyerek onlara kO§tuklanm goriirler.. . Onlar, i~lerinde gizledikle
rinden dolaYI pi§man olurlar.» (Maide, 52) buyuruyor. 

Taberani diyor ki : Bize Ebu Zeyd Ahmed 1bn Zeyd'in .. . ibn Abbas'
tan nakletti~ine gore; o §6yle demi§tir : Ebu Berze el-Eslemi kahin olup 
ihtilat ettikleri konularda Yahudiler arasmda hiikiim verirdi. Miislii
manlardan bir k1sm1 ihtilatlannda ona gidince Allah Teala: ccSana in
dirilene ve senden once indirilenlere inand1klanm iddia edenleri gor
medin mi?... Gayemiz sadece bir iyilik etmek ve ara bulmaktan ibaret 
idi, diye yemin ediyorlar.» ayetlerini indirdi. 

Allah TeAla : ccOnlar oyle kimseler ki; kalblerindekini Allah bilir.» 
buyuruyor. insanlann ooyleleri miinAfiklardir ve Allah onlann kalble
rindekini iyi bilir de bu yiizden onlan cezalandmr. Hi«;bir §ey ona gizli 
kalmaz. Ey Muhammed, sen de onlar hakkmdaki bu bilgi ile yetin. Allah 
Teala onlann ir;lerini ve· di§lanm «;ok iyi bilendir. Bunun i«;indir ki, 
Allah Teala el«;isine: <cSen onlara alchrma.» Kalblerinde olanlardan otii
rii onlara ktzma. «Ve onlara ogiit ver.» Kalblerindeki nifak ve gizli ko
tiiliiklerden onlan nehyet. ((Haklannda te'sirli sozler soyle.» Seninle on
lar arasmdaki konularda belig ve te'sirli sozler, onlan kotiiliiklerden 
alakoyacak sozlerle onlara nasihat et. 
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64 - Biz, hie;: bir peygamberi Allah'1n izniyle itaat 
edilmekten ba!,?ka bir gaye ile gondermedik. Onlar kendi
lerine yaz1k ettikleri zaman, sana gelip Allah'tan magfiret 
dileseler ve peygamberleri de onlara magfiret dileseydi 
elbette Allah'1 Tevvab 've Rahim olarak bulacaklard1. 

65 - Hay1r, Rabb1na andolsun ki; aralannda c;:eki!,?
tikleri !,?eylerde seni hakem ta'yin edip sonra haklannda 

-verdigin b.i1kiimden dolay1 ic;:lerinde bir slk1ntl duymadan 
kendilerini tamamen teslim etmedik<;:e iman etmi!,? olmaz
lar. 

Peygamber'e itaat Etmedik~ Mii'min Olamazsmiz. · 

Allah . Teala : ciBiz, hi<;bir peygamberi itaat edilmekten ba§ka bir . 
gaye ile gondermedik.» buyuruyor ki; peygamberi kimlere gondermi§Se 
onlann bu peygambere itaat etmesini farz k1lnn§br. «Allah'm izniy
le ... >> k1Snn hakkmda Mucahid §U a<;Iklamayi getirir: Benim iznim ol
madan hi~; kimse ona it~at etmez. Yani benim, imana muvaffak klldlk
lanm dl§mda hi<; kimse ona itaat etmez. Bu ayet: «Hani Allah size va'
dinde dogru <;lkml§tl da O'nun izni ile onlan dogruyordunuz.» (Al-i im
ran, 152) ayeti gibidir. Yani bu, O'nun emri, takdiri, dilemesi ve sizi 
onlara musallat k1lmas1yladlr. 

Allah Teala: «Onlar kendilerine yaz1k ettikleri zaman, sana gelip 
Allah'tan magfiret dileseler ve peygamberleri ae onlara magfiret dile
seydi elbette Allah'1 Tevvab ve Rahim olarak bulacaklardl.» buyurarak 
isyan edenleri ve gfinahkarlan dogru yola iletiyor. Onlara gosterdigi yo! 
§Udur: Onlardan bir hata ve isyan vuku' buldugu zaman, Allah Rast1-
lfine gidip onun katmda Allah'tan magfiret dileyecek, Allah Rasuliin
den kendilerf i<;in Allah'tan ba~§lama dilemesini isteyeceklerdir. i§te 
boyle yaptiklan takdirde Allah Teala onlann tevbelerini kabul edecek, 
onlara ac1yacak ve onlan bag1§layacakd1r. Bunun i<;in Allah Teala: 
ccElbette Allah'1 Tevvab ve Rahim olarak bulacaklardl.». buyurmu§tur. 

i~;lerinde e§-~amil isimli eserin muellifi ~eyh Ebu Nasr ibn es-Sab
bAg'm bulundugu bir grup alim Utba'dan §U me§hur hikft.yeyi nakleder-
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Ier: Utba §oyle anlatnu§tir: Hz. Peygamber (s.a.) in kabri yanmda otu
ruyordum. Bir bedevi gelerek: . Selam sana ey Allah'm Rasulii, Allah 
Teala'mn: c•Onlar ke.ndilerine yaz1k ettikleri zaman, sana gelip Allah'
tan magfiret dileseler ve peygamberler de onlara magfiret dileseydi el
bette Allah'I Tevvab ve Rahim olarak bulacaklardi.» buyurdugunu i§it
tim. I§te giinahlanmdan magfiret dileyerek ve Rabb1ma benim hakkim
da §efaatte bulunmam isteyerek sana geldim, dedi ve §U §iiri soyledi : 

c<Ey 'yeryiiziindeki efendilerin en hayirllSl ve en biiyiigii; onlann 
giizel kokulanyla yeryiiziiniin al~ak ve yiiksek yerleri hep giizelle§mi§- · 
tir. 

Senin bulundugun kabre benim nefsim feda olsun. Orada iffet, ora
da comertlik ve §eref vard1r.» 

Sonra Bedevi aynllp gitti ve bana bir uyku hali geldi. Rii'yamda 
Hz. Peygamberi (s.a.) gordiim. ~oyle buyurdular: Ey Utba, Bedevi'ye 
var ve Allah'm kendisini bagi§lachgml · ona miijdele. 

Allah Teala: ccHaJlr, Rabbma andolsun ki; aralarmda geki§tiklerl 
§eylerde; seni hakem ta'yin etmedikge iman etmi§ olmazlar.» buyurarak 
kendi §erefli, mukaddes . zatma yeminle ifade buyuruyor ki, biitiin i§
lerde Allah RasUliinii hakem ta'yin etn'ledik~e hi~ kimse gergekten iman 
etmi§ olmaz. Onun verdigi hiikiim gizli ve a~1k her zaman baglamlmasi 
vacib olan hak ve ger~ektir. Bunun ic;indir ki, Allah Teala: <<Sonra hak
lannda verdigin hiikiimden dolay1 iglerinde bir s1kmb duymadan ken
dilerini tamamen teslim etmedikge iman etmi§ olmazlar.» buyurmu§
tur. Yani seni hakem ta'yin ettiklerinde; iglerinden sana itaat ederler. 
ic;lerinde senin verdigin hiikme kar§l herhangi bir s1kmt1 duymazlar. 

' ic; ve di§lanyla bu hiikme uyarlar. Blr kar§I koyma, bir mi.idaf.aa ve mii
naka§a olmaks1zm biitiiniiyle bu hiikme teslim olurUtr. Nitekim bir ha
dis-i §erif'te §Oyle buyurulmu§tur: Nefsim kudret elinde olan Allah'a 
yemin ederim ki; arzusu benim getirdigime tabi olmad1kc;a hie; biriniz 
gergekten iman .etmi§ olmaz. 

Buhari der ki: Ali ibn Abdullah'm ... Urve'den naklettigine gore;. 
o §Oyle derni§tir : Ziibeyr bir adamla· Harre ad1 verilen yerdeki bir -su 
yolu hakkmda ~eki§mi§ti. Hz. Peygamber (s.a.) : Ey Zi.ibeyT sula, sonra 
suyu kom§una gander, buyurdu. Zi.ibeyr'in hasnu olan ansari : Ey Al
lah'm elc;isi, halanm oglu oldugu ic;in mi. boyle? deyince Allah Rasulii 
(s.a.) niin yiiziiniin rengi degi§ti ve §Oyle buyurdu: Ey Zi.ibeyr sula, son
ra duvara doniinceye kadar suyu tut, hapset. Som·a da suyu korn§una 
gander. Boylece ansari kendisini ofkelendirince Hz. Peygamber Zii
beyr'in hakkiru a~1k bir c;oziimle tam olarak vermi§ oldu. Halbuki daha 
once her ikisi ic;in de daha uygun olan bii duruma i§aret buyurmu§
lardl. Ziibeyr der ki: l§te; «HaJlr, Rabbma andolsun ki; aralannda c;e
ki§tikleri §eyde seni hake~ ta'yin etmedik~e ... iman etmi§ olmazlar.» 
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ayeti bu konuda nazil olmu§tUr. Bu hadisi imam Buhari Sahih'inin Ki
tab'iit-Tefsir, Kitab'ii§-§iirb ve Kitab'iis-Sulh ooliimlerinde rivayet et
mi§tir. Hadis miirsel gibi goriiniiyorsa da, mana itibariyle muttas1l bir 
hadistir. · 

Aym hadisi bu §ekliyle imam Ahmed de miirsel olarak rivayet et
mi§tir. 

( ............ Ooo o O o 00 0 •• • ) 

Hadisin isnad1 Urve ve babas1 Ziibeyr arasmda kopuktur. Qiinkii o, 
babasmdan i§itmemi§tir. Bilakis karde§i Abdullah'dan bu hadisi i§itmi§
tir. Ebu Muhammed Abdurrahman ibn Ebu Hatim de bu hadisi tefsirin
de §Oyle njl.kleder : Bize Yunus ibn Abd'iil-A'la'nm... Ziibeyr ibn el
Avvam'dari rivayetine gore; o, Harre'deki bir su yolu konusunda Allah 
Rasulii ile birlikte Bedir'de bulunmu§, ansardan birisiyle haslmla§ml§
lardl. Her ikisi de bu su yolundan hurmahklann1 suluyorlard1. Ansari: 
Suyu serbest b1rak gitsin, dediyse de Ziibeyr bunu kabul etmedi. Allah 
RasUlii: Ey Ziibeyr, sula, sonra kom§una gonder, buyurunca ansari 
k1zarak: Ey Allah'm Rasulii, halanm oglu oldugu ic;in mi? dedi. Bunun 
iizerine Allah Rasuliiniin yiizii degi§ti ve : Ey Ziibeyr, sula, sonra · su 
duvara doniinceye kadar suyu hapset, buyurdu. Boylece Allah RasUlii 
Zi.ibeyr'in hakkm1 tam olarak vermi§ oldu. Halbuki bundan once Allah 
Rasulii Ziibeyr'e, hem ona ve ·hem de ansariye daha uygun olan bir 
gori.i§ bildirmi§ti. Ansari Allah RasUliinii ofkelendirince ac;1k bir hiikiim 
halinde Zi.ibeyr'e hakkmi tam olarak vermi§ oldu. Zjibeyr der ki: Oyle 
samyorum ki e<HaYJr, Rabbma andolsun ki; aralarmda c;eki§tikleri §ey
lerde seni haketn ta'yin edip sonra haklarmda verdigin hiikiimden do
layl ic;lerinde bir s1kmtl duymadan kendilerini tamamen teslim etmedik-

0 c;e iman etmi§ olmazlar.» ayet-i kerime'si i§te bu hadise hakkmda nazil 
olmu§tur. 

Hadisi Nesei de bu §ekliyle ibn Vehb'den naklen rivayet etmi§tir. 
imam Ahmed ve bir grup hadisi Leys'ten rivayet eder ve Abdullah ibn 
Ziibeyr'in Miisned'inde mevcuttur, derler. imam Ahmed de hadisi Ab
dullah ibn Ziibeyr'in Miisned'inde zikretmi§tir. En dogrusunu Allah 
Teala bilir. Garibtir ki, Hakim Ebu Abdullah en-Neysaburi bu hadisi 
ibn §ihab'm yegeni kanahyla Abdullah ibn Ziibeyr'den, o da Ziibeyr'
den rivAyet etmi§ ve: isnad1 sahihtir. Ancak Buhari ve Miislim tahric 
etmemi§lerdir, demi§tir. Be.Q., Ziihri'den gelen bir isnad ile bu hadisi 
rivayet eden ve Abdullah ibn Ziibeyr'i zikreden hie; kimseyi bilmiyorum. 
Ancak onun karde§i oglu (Ziihri'nin karde§inin oglu) haric;. 0 ise Ziih
ri'den rivayetinde zaYJftir. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Muhammed ibn Ali'
nin ... Seleme'den -Ebu Seleme ailesinden bir kimsedir- .riyayetine 
gore; o §Oyle demi§tir: Ziibeyr bir konuda bir adamla Allah Rasulii hu-
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zurunda hasnnla§tl da Allah Rasulii Ziibeyr'in lehine hiikmetti. Adam: 
Halas1 oglu oldugu i~in onun Iehine hiikmetti, deyince: «HaYlr, Rabbi
na andolsun ki; aralannda ~eki§tikleri §eylerde seri.i hakem ta'yin edip 
sonra haklannda verdigim hiikiimden dolay1 i~lerinde bir s1kmt1 duy
madan ... iman etmi§ olrnazlar.)) Ayeti nazil oldu. 

ibn Ebu Hatirn §oyle diyor : Bize babamm ... Said ibn el-Miiseyyeb' 
den naklettiglne gore, o, <fHaYlr, Rabbma andolsun ki. .. irnan etmi§ 
olmazlar.)) Ayet-i kerirne'si hakkmda §Oyle derni§tir : Ziibeyr ibn el-Av
vam ve Hatib ibn Ebu Beltea hakkmda nazil olmu§tur. Bir su hakkmda 
~eki§mi§ler ve Allah Rasuli.i once yukarda olanm, sonra a§agida 9lanm 
sulamas1 hiikmiinii vermi§ti. Bu hadis miirsel olmakla .birlikte Ziibeyr 
ile hasirnla§an ansAri'nin ismini verdiginden faydadan hali degildir. 

A.yetin niizul sebebi olarak zikredilen ve ger~ekten garib diger bir 
olay: ibn Ebu Hatirn der ki: K1raat yoluyla Yuhus ibn Abd'iil-A'la'
nm ... Ebu'l-Esved'den rivayetine gore, o §oyle demi§tir: iki adam Allah 
Rasulii huzurunda hasirnla§tllar da Allah RasUlii aralannda hiikmetti: 
Aleyhine hiikiim verilen ki§i : Bizi Orner ibn Hattab'a gander, dedi. 
Allah Rasulii de: Ona gidiniz, buyurdu. ikisi Hz. Orner'e vannca; on
lardan birisi: Ey Hattab'm oglu, Allah RasUlii bunun aleyhine ve be
nim lehime hiikmetti. 0, bizi Omer'e gander dedi, Rasulullah da bizi 
sana ganderdi, dedi. Orner' in : Boyle mi? sorusuna oteki evet diye cevAb 
verince, Orner : Ben sizin yammza gelip aramzda hiikiirn verinceye ka
dar yerinizden aynlrnaYln, dedi. Orner, klllClm ku§anml§ olarak ikisinin 
yanma geldi ve Bizi Omer'e gander, diyene vurarak onu oldiirdii. Oteki . 
arkasm1 donerek Rasulullah (s.a.) m yanma ka~h ve: Ey Allah'm el
~isi, Allah'a yernin ederirn ki, Orner arkada§IIDIZI oldiirdii. ~ayet rnii
dahele etseydim beni de oldiiriirdii, dedi. Allah Rasulii (s.a.) : Orner'in 
bir · mii'mini oldiirmeye kalkt§acagtm sanrnazdlm, buyurdu da Allah 
Teala: «Haytr, Rabbma andolsun ki; aralarmda ~eki§tikleri §eyde seni 
hakem ta'yin etmedik~e .. . irnan etmi§ olmazlar.)) ayetini indirdi. Boy
lecf' 0 ki§inin kam heder edilirken oriu oldiirmesinden dolaYl Hz. Orner 
de temize ~1kanld1. Ancak bunun bir siinnet olarak yerle§rnesini Allah 
Teala ho§ gormeyerek :. «~ayet onlara : Kendinizi feda edin, yahut: 
Mf'mleketinizden ~1km, diye emretrni§ olsaydik, pek aZI rniistesna bunu 
yapmazlard1. Kendilerine ogiit verilen §eyleri yerine getirseydiler elbet
te bu; haklannda ~ok haYlrh ve daha saglam olurdu.)) (Nisa, 66) Aye
tini indirdi. Hadisi ibn Merduyeh ibn Lehia kanahyla Ebu'l-Esved'den 
rivayet etmi§tir. Ancak hadis garib ve miirsel olup ibn Lehia zaYlf bir 
ravidir. En dogrusunu Allah bilir. 

Hadisin diger bir kanaldan rivayeti §Oyledir: Hafiz Ebu ishak !bra
him ibn Abdurrahman ibn ibrahini ibn Dihyem tefsir'inde der ki : Blze 
~uayb ibn ~uayb'm. .. Utbe ibn Damre'den, onun da babasmdan rivA-
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yetine gore; iki adam H7. Peygambere gelerek hasimla§tilar. ·Allah Ra
su!U hak sahibi lehine hiikmetti. Aleyhine hiikiim verilen : RaZI olmam, 
deylnce arkada§I: Ne istiyorsun? dedi. 0 da: Ebu Bekr -es-Siddik'a gi
delim, dedi ve ona gittiler. Lehine hiikiim verilen E.bu Bekir'e : Biz Hz. 
Peygambere gidip has1mla§tlk ve benim lehime hiikmetti, dedi. Ebu Be
kir: ~kiniz de Hz. Peygamber (s.a.) in verdigi hiikiim iizre olacaksmiz. 
(ikiniz de Allah Rasuliiniin hiikmiine uyacaksm1z) dedi. Ancak (aleyhi
ne hiikiim verilen) arkada§I raZI olmayarak: Orner ibn el-Hattab'a gi
delim, dedi ve Omer'in yamna vardllar~ Lehine hiikiim verilen Omer'e : 
Biz Hz. Peygambere vararak hasimla§tik. 0, benim lehime, bunun aley
hine hiikmetti. Bu, raz1 olmaYJp reddetti, dedi. Omer'in sorusu iize
rine (aleyhirie hiikiim verilen) durumun boyle oldugunu soyledi. Orner 
evine girdi ve elinde ~ekilmi§ kihei olarak tekrar ~1kti. Killciyla raz1 ol
maYI reddedenin ba§ma vurarak onu oldiirdii. Bunun iizerine Allah Tea
la: ((HaYJr, Rabbma andolsun ki; aralannda ~eki§tikleri §eylerde seni 
hakem ta'yin edip ... iman etmi§ olmazlar.» ayetinl indirdi. 
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66 - Sayet onlara: Kendinizi feda edin, yahut; mem

leketinizden Qlkln, diye emretmi1? olsaydlk, pek az1 miistes
na bunu yapmazlardi. Kendilerine ogut verilen 1?eyleri ye
rine getirseydiler elbette bu; haklannda c;ok hay1rh ve pa~ 
yidar olma aQISindan daha saglam bir hareket olurdu. 

67 - 0 takdirde onlara katrm1zdan biiyiik bir miika
fat verirdik. 

68 - Ve 1?.iiphesiz onlan dogru yola eri$tirirdik. 
69 ·- Kim Allah' a ve peygambere itaat ederse; i1?te 

onlar, 1?·ehidler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkada$
trr onlar. 
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70 - Bu biiyiik lutuf Allah'tandrr. Allah, her $eyi bi
lici olarak kafidir. 

Allah'a ve Peygamber'e ttaat Edenler 

Allah ,Teala, b~ ayetlerde haber veriyor ki; insanlarm ~ogu yapa
gelmekte olduklan kotiiliikleri yapmak1a emredilselerdi buulan i§le
mezlerdi. Zira onlarm kotii tabiatlan, emirlere kar§l gelme temayii
liindedir. Bu, vuku' bulmu§ ya da vuku' bulmamt§ olsun Allah Teala'
run ilmi dahilindedir. Olacaklar hakkmdaki durum · o halde naslldtr? 
Bunun i~indir ki, Allah Teala: «§ayet onlara: Kendinizi feda edin, ya
hut; memleketinizden ~1km, ·diye emretmi§ olsaydtk pek az1 miistesna 
bunu yapmazlardi.» buyurmu§tur. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Miisenna'run ... Ebu i~hak es-Siibey'i'
den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir : <<~ayet onlara : Kendinizi feda 
edin, yahut; memleketinizden ~1kln, diye emretmi§ olsaydtk pek az1 miis
tesna bunu yapmazlardi ... » ayeti nazil olunca; bir adam: ~ayet biz em
redilmi§ olsaydtk mutlaka yapardlk. Bizi bundan affeden Allah'a ham
dolsun, dedi. Bu, Hz. Peygambere (s.a.) ula§mca §Oyle buyurdu: 'O"m
metimden oyle insanlar vard1r ki; iman, onlann kalblerinde muhkem 
daglardan daha saglamdtr. 

ibn Ebu Hatim §Oyle diyor : Bize Ca'fer tbn Miinir'in ... Hasan' dan · 
naklettigine gore; o §oyle demi§tir: «~ayet onlara: Kendinizi fedA. edin, 
diye emretmi§ olsaydlk pek az1 miistesna bunu yapmazlardt.n A-yeti na.
zil olunca, Hz. Peygamber (s.a.) in ashabmdan bazllan: Rabb1m1z boyle 
yapsayd1 .(emretseydi) biz mutlaka yapard1k, dediler. Bu, Hz. Peygam
ber'e ula§mca §oyle buyurdu : Ehlinin kalblerinde iman, muhkem dag-
lardan daha saglamd1r. · · 

Siiddi diyor ki : Sabit ibn Kays ibn ~mma.s ve bir Yahudi kar§l
hklt oviiniiyorlardl. Yahudi: ,f\llah'a yemin ederim ki; Alia~ bize katli 
(oldiirmeyi) farz ktldt da biz kendilerimizi oldiirdiik, deyince, Sabit: 
Allah'a yemin ederim ki; Allah bize : Kendinizi fedA. edin (oldiiriin), 
diye farz k1Isayd1 biz de mutlaka oldiiriirdiik, dedi. Bunun iizerine Allah 
Teala bu ayeti indirdi. Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Amir ibn Abdullah 
ibn Ziibeyr'den naklettigine gore; o §Oyle demi§tir : <<~yet onlara : Ken
dinizi feda edin, yahut; memleketlerinizden ~1kln, diye emretmi§ olsay
dlk; pek az1 miistesna bunu yapmazlardt.» A-yeti nazil olunca; Allah Ra'
sulii (s.a.) §Oyle buyurdular: ~ayet (bu ayet) inseydi bir kolenin ahne-
sinin oglu da kolelerden olurdu. (?) 

Bize babamm .. . ~ureyh ibn .Ubeyd'den naklettigfne gore; o §Oyle 
demi§tir: Allah Rasulii: <<~ayet onlara: Kendinizi fedA edin, diye em-
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retmi§ olsaydlk ... » !yetini.okuduktan sonra eliyle Abdullah ibn Reva~ 
ha'yx i§~ret ederek : ~~yet Allah Te~l~ bunu onlara farz kllsayd1 bu 
-ibn RevAha'yi kasdediyor- o az kimselerden olurdu, buyurdu. 

Bunun i~indir ki Allah Te·~I!: ccKendilerine ogiit verilen §eyleri ye
rine getirseydiler . .. » buyuruyor. Yani kendilerine emredilenleri yap1p 
yasaklananlar1 terketseydiler ccHaklannda ~ok hayirh olurdu.» emredi
lenleri yapmalar1, yasaklananlan terketmeleri emre kar§I gelme ve ya
saklananlan i§le::.nekten ~ok daha hayirll olurdu. ccP!yid~r olma ac;ISm~ 
dan daha saglam bir hareket olurdu.» ~yetin bu kiSmi hakkmda Siiddi 
§oyle diyor : Tasdik balnmmdan daha saglam bir hareket olurdu. 

Allah Te~la · ceO takdirde kat1m1zdan biiyiik bir miikafat olmak iize
re onlara cenneti verirdik. Ve §iiphesiz onlan (diinya ve ahiret de) dogru 
yola eri§tirirdik.» buyurmu§tur. 

Daha sonra -Allah Teala §oyle buyuruyor : ccKim Allah'a ve Pey
gambere itaat ederse, i§te onlar, Allah'm nimetine eri§tirdigi peygam· 
berler, s1ddikler, §ehidler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkada§trr 
onlar.» Kim Allah'm ve el~isinin emrettiklerini yapar, Allah ve el~isinin 
yasaklad1klanru terkederse, i§te Allah Teala o ki§iyi §erefli evinde otur
tur ve onu peygamberine, sonra riitbece onlardan sonra gelenlere -kl 
bunlar da s1ddikler, §ehidler, geriel olarak · mii'minler olup i~leri ve d~-
lan temiz salih kl§ilerdir- kOID§U yapar. , 

Daha sonra Allah Teala onlan overek: ccNe iyi arkada§tlr onlar.» bu
yurmu§tur. Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ibn Hav§eb' 
in .. . Ai§e'den naklettigine gore; o, §oyle demi§tir·: Allah Raslllii (.s.a.) 

nii §Oyle derken i§ittim: Hi~bir peygamber yoktur ki; hastaland1gmda 
dftnya ile ahiret arasmda muhayyer biraktlmi§ olmasm. Allah Ras'O.lu 
vefat ettigi hastallgmda; Allah'm nimetine eri§tirdigt peygamberler, 
Stddikler, §ehidler ve salihlerle birlikte, buyurdugunu i§ittim ve anla
dlm ki, muhayyer blrakilmi§ti. 

Hadisi Miislim de ~u'be kanahyla Sa'd ibn ibrahim'den rivayet et
m.i§tir. Allah Rasllliiniin ii~ defa «Ey Allah'Im, Refik-1 A'la'da.» buyurup 
sonra vefat buyurdugu hakkmdaki haws ile bu hadi~-i §erif ayru an-
lamdadir. , 

Bu ayet-i kerime'nin niizlll sebeplerinden bir digeri: ibn Cerir der 
ki: Bize ibn Humeyd'in ... Said ibn Ciibeyr'den naklettigine gore; o, 
§Oyle demi§tir: Ansardan bir adam Allah Ras'O.liine iiziintillii bir §ekilde 
gelmi§ti. Allah Ras'O.lii kendisine : Ey falan kirn.se, ne oldu ki seni uziin
tiilii goriiyorum? buyurdular. 0 ki§i: Ey Allah'm Peygamberi, bir konu 
beni dii§iindiiriiyor, dedi. Allah Rasillii'niin : Nedir o? diye sormas1 iize
rine: Biz (§imdi) sana gelip gidiyoruz, yiiziine baklyoruz ve senirue bir
likte oturuypruz Yann sen peygamberlerle birlikte yiikseleceksin ve 
biz sana ula§amayaca~z, . dedi. Allah Rasillii ona bir cevab vermediler. 
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Cibril : «Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, i§te onlar, Allah'm 
nimetine eri~tirdigi peygamberler". ile birliktedirler.» ayetini getirin· 
ce; Allah Rasulii o ki§iye haber gondererek kendisini miijdeledi. 

Bu hadis Mesruk, ikrime, Amir ~-~a'bi, Katade, Rebi' ibn Enes'· 
den de miirsel olarak rivayet edilmi§ 0lup isnad1 en giizeldir. 

Yine ibn Cerir der ki: Bize Miisenua'nm ... Rebi'den rivayetine gore 
o; «Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse .. . » ayeti hakkmda §Oyle de-
mi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) in ashab1 §Oyle konu§tular: Biz; Hz. Pey
gamber (s.a.) in cennette kendisine uyup dogrulayan mii'minlerden de· 
rece bak1mmd·an daha iistiin oldugunu biliyoruz. Cennette toplandlk
lannda; bir k1sm1 digerlerini nasll gorecekler? Bunun iizerine Allah 
Teala bu ayet-i kerime'yi indirdi. Ravi §oyle devam eder: Allah Rasulii 
§Unu demek istedi: (Cennette) yiiksek derecelerde olanlar; kendilerin
den daha a§a~da olanlara inip gelecekler. Cennet bah~elerinde topla
nacaklar. Allah'm kendilerine verdigi nimetleri hat1rlaY1P onu ovecek
ler. (Yiiksek) derecelerde olanlar onlann yanma inip isteyip arzu ettik· 
leri §eyleri kendilerine getirecekler (ya da haber verecekler). Onlar bir 
bah~ede nimetler i~inde olacaklar. 

Bu hadisin Ebu Bekr ibn Merduyeh tarafmdan merfu' olarak ri
vayeti §Oyledir : Bize Abdurrahim ibn Muhammed ibn Miislim'in~ .. Hz. 
Ai§e'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Bir adam Hz. Peygambere 
(s.a.) gelerek §Oyle dedi: Ey Allah'm Rasulii; sen, bana kendimden, 
ailemden ve ~ocugumdan daha sevgilisin. Ben evde olup da seni hatlr
ladigimda, sabredemez gelir sana bakanm. bliimii ve senin oliimiinii 
hatlrlad1m ve bildim ki; sen. cennete girdiginde peygamberlerle birlikte 
yiikselecek (yiiksek derecelerde bulunacak) sin. Eger ben cennete gi
rersem seni goremeyecegimden korkanm. Alla:h'm Rasulii (s.a.) bu ki· 
§iye «Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, i§te onlar, Allah'm nime
tine eri§tirdigi peygamberler, Slddikler, §ehidler Ve salihlerle birlikte. 
dirler. Ne iyi arkada§ttr onlar.» ayet-i kerime'si nazil oluncaya kadar 
cevab vermediler. 

Bu hadisi Hafiz Ebu Abdullah el-Makdisi <<Sifat'ill-Cenne» kitabm· 
da Taberani kanallyla ... Abdullah ibn imran el-Abidi'den rivayet etmi§ 
ve; isnadmda bir zaYifllk oldugunu sanmtyorum, demi§tir. Allah en 
dogrusunu bilir. 

ibn Merdftyeh de §oyle diyor: Bize Silleyman ibn Ahmed'in ... ibn 
Abbas'tan naklettigine gore; bir adam Hz. Peygamber'e (s.a.) gelerek : 
Ey Allah'm Rasftlii, seni o kadar seviyorum ki, seni evde hatlrlad1g1mda 
bu bana zor ve ag1r geliyor. isterdim ki, seninle aym derecede olay1m. 
dedi. Allah Rasftlii (s.a.) ona cevab vermedi ve Allah Teala bu ayeti in
dirdi. Hadisi bu §ekliyle ibn Cerlr de ibn Humeyd'den, Cerir'den, Ata'
dan, &a'bi'den miirsel olarak rivayet etmi§tir. Miislim'in Sahih'inde Hikl 
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ibn Ziyad kanahyla ... Rabia ibn Ka'b el-Eslemi'den rivayet edildigine 
gore; o, §oyle demi§tir: Hz. Peygamber -(s.a.) in yamnda gecelemi§, ona 
abdest suyunu ve ihtiya~lanm getirnii§tim. Bana; iste, buyurdular. Ben 
de : Ey Allah'm Rasulii; cennette seninle birlikte olmay1 diliyorum, de-: 
dim. Ya ba§ka? buyurdular. Ben, sadece bu dedim. 0 halde bu konuda 
~ok secde etmek suretiyle bana yardlmc1 ol, buyurdular. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya tbn ishak'm ... Amr ibn Murre 
el-Ciiheni'den ·rivayetine gore; o ~oyle demi§tir: Bir adam Allah Rasulii 
(s.a.) ne gelerek: Ey Allah'm elt;isi, Allah'dan ba§ka ilah olmad1gma ve 
senin O'nun el~isi olduguna ~ehadet ettim. Be§ vakit namaz1 klld1m. 
Mallmm zekatm1 verdim ve Ramazan aymda oruc; tuttum, dedi. Allah 
Rasulii: Kim bu minval iizere oliirse ve anne babasma kar~I gelmemi~
se; k1yamet giiniinde peygamberler, s1ddikler ve -§ehidlerle §oyle §Oyle
dir, buyurup iki parmaklarmi i§Aret buyurdular. Hadisi sadece imam 
Ahmed rivayet etmi§tir. 

Yine imam Ahmed der ki : Bize Ebu Ha§im'in kolesi Ebu Said'in ... 
Sehl ibn Muaz ibn Enes'den, onun da babasmdan rivayetine gore; Allah 
RasUlii §oyle buyurmu§lardlr: Kim Allah yolunda bin ayet okursa; ki
yamet giinii 'in§aallah peygamberler, Slddikler, §ehidler ve salihlerle bir
likte yaz1hr. Onlar ne iyi arkada§tlrlar. 

Tirmizi'nin Siifyan es-Sevri kanahyla .. . Ebu Said'den rivayetine 
.gore; All~h Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§lardir: Dogru ve emin tiiccar 
peygamberler, s1ddikler ·ve §ehidlerle beraberdir. Hadisi bu §ekliyle ri
vayet eden Tirmizi sonra §oyle der : Bu, hasen bir hadis olup, sadece bu 
tarikdan bilmekteyiz. Hadisin isnadmda bulunan Ebu Hamza'mn ismi 
Abdullah ibn Cabir olup Basrall bir hadis §eyhidir. 

. Biitiin bu hadislerden mtijdece · daha btiyiik olam sahih hadis kitap
larmda, mfumed'lerde ve ba§ka eserlerde sahabeden bir grup tarafmdan 
miitevatir kanallarla rivayet edilen ~u hadis-i §e!if'tir : _.!\llah RasUlii 
(s.a.) ne, bir kavmi sevip de onlara kavu~ayan bir adamm durumu, 
soruldugunda, ki§i, sevdigi ile beraberdir, buyurdular. Enes der ki: Miis
liimanlar bu hadi,s...i §erif ile sevindikleri kadar hit; sevinmemi§lerdi. 
Enes'den rivayet edildigine gore; o, §oyle demi§tir: Ben Allah Rasulii 
(s.a.) nu seviyorum. Ebubekir ve Omer'i de seviyorum. Onlann amelleri 
gibi amellerim olmasa da Allah'm beni onlarla birlikte diriltecegini 
umarrm. 

imam Malik ibn Enes der ki: Safvan ibn Siileym'in ... Ebu Said 
el~Hudri'den rivay~tine gore; Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§lardir: 
Cennet ehli kendilerinden tistte bulunan ko§klerde kalanlan aralann
daki mesAfenin btiytikltigtinden dolayi dogudan veya batldan ufukda 
'kaybolan biiytik yild1z1 gordtikleri gibi goreceklerdir. Ey Allah'm elc;isi, 
bunlar peygamberlerin yerleri olup onlardan ba§kasl bu derecelere ula· 
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§amayacak m1? diye sordular. Evet, nefsim kudret elinde olana yemin 
ederim ki, bunlar Allah'a iman etmi§ ve Rasulleri dogrulami§ kimse
lerdir, buyurdular. Hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde Malik'den 
rivayetle tahric etmi§lerdir. Hadisin lafz1 Miislini'indir. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Fezare'nin .. . Ebu Hiireyre'· 
den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§lardlr: Cennet 
ehli, cennette birbirlerini -<iereceleri birbirinden ~ok farkll oldugu 
i~in- uiukta dogan, ya da batan biiyiik bir ylld1z gibi goreceklerdir. Ey 
Allah'm Rasulii, onlar peygamberler mi? diye sordular. Evet, nefsim 
kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onlar Allah'a iman etmi§, 
Rasillleri dogrulami§ kavimlerdir, buyurdular. Hafiz Ziya el-Makd1si: 
Bu, Buhari'nin §artlarma uygun bir hadistir, demi§tir ki, en dogrusunu 
Allah bilir. 

' 
HafiZ F,:bu el-Kas1m Taberani, el-Mu'cem el-Kebir'inde §oyle demek~ 

tedir: Bize Ali ibn Abdiilaziz'in ... ibn Omer'den naklettigine gore; o, 
§6yle demi§tir : Habe§istan'dan bir adam Allah Rasulii'ne (bir §eyler) 
sormak iizere gelmi§ti. Allah Rasillii kendisine: Sor, anlatayim, buyur
dular. Adam : Ey Allah'm Rasulii, siz §ekillerde, renklerde ve peygam-

A>erlikte bizden iistiinsiiniiz. Senin iman ettigine .iman eder, senin arne
lin gibi amel i§lersem ben de seninle birlikte cennette olur muyum? diye 
sordu. Allah Rasulii (s.a.) : Evet, nefsim kudret elinde alan Allah'a ye~ 
min ederim ki; cennette siyahlarm (zencilerin) nuru bin yilllk yoldan 
parlayacaktlr, buyurdular. Ravi §Oyle devam eder : Allah Rasulii (s.a.) 
sonra §oyle buyurdular: Kim La ilahe illallah derse bu, Allah katmda 
onun i~in bir ahid olur. Kim de SiibhanaUah ve bihamdihi (Allah'1 tes
bih eder ve O'na hamdederim) derse, bununla onun i~in yiizyirmidort
bin hasene (sevab) yaz1hr. Bir a:dam: Bundan sonra biz nas1l helak 
oluruz ey Allah'm Rasulii? diye sordu. Allah Rasulii cevaben §6yle bu
yurdular: K1yamet giinii ki§i, ameliyle gelecektir. Birinin oyle ameli 
olacak ki; bu ameli bir dagm iizerine konsa daga ag1r gelecek. Allah'm 
nimetlerinden bir nimet gelecek ve Allah rahmeti ile uzamvermese o 
amelin tamam1m bitiriverecek. Bunun iizerine: «Insanm iizerinde uzun 
bir devirden oyle bir zaman ge~mi§tir ki, o amlmaya deger bin~ey bile 
degildi.» (Insan, 1) ayeti nazil oldu. Ha'be§li bunun iizerine §oyle konu§
tu: Benim gozlerim cennette senin gozlerinin gordiigiinii gorecek mi? 
Allah Rasulii; buna evet, diye cevab verdiler de adam o kadar aglad1 ki 
sonunda vefat etti. ibn Orner der ki: Allah Rasuliiniin (s.a.) bu adam1 
mezanna elleriyle indirdigini gordiim. Hadis garib olup ifadelerinde ga
riblik vard1r ve senedi de zay1ftlr. 

Allah 'fealA: «Bu biiyiik lutuf Allah'tandir.» buyuruyor ki; bu lu
tuf, onlarm amelleri mukabili olmay1p, Allah kat.mdan ve O'nun rahme-

'I 
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tindendir. «Allah her§eyi bilici olara.k kafidir.• 0 hidayete ve tevfike 
hak kazananlan ~ok iyi bilicidir. 

~~ .. ? \"' ~~\ J. .•• \ /b~\./ .·.~ :~~\"~\J:"'\~j\ 1~\f r-; &J_,'.J ~· "\ • \.) ~ L!. 9 ' ~ "'!) ~ LJ~ I "f'~ ~ 
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71 - Ey iman edenler, korunma tedbirinizi aim da si
lahl~narak, birlikler halinde veya toptan seferber olun 

72 - Aran1zda pek agrr davranacak . olanlar da var. 
Size bir musibet geldigi takdirde: Allah bana ger9ekten 
lutfetti de onlarla· beraber bulunmadrrn, der. 

73 - Sayet Allah'1n biiyiik bir nimetine mazhar olur
saniz; andolsun ki, sizinle bir dostluk ve tan1~1khg1 yokmu~ 
gibi: Ke~ki onlarla beraber olsaydlm da ben de biiyilk bir 
ba~anya eri~seydim, der. 

74 - 0 halde diinya hayatlru ahirete satanlar, Allah 
yolunda sav~s1nlar. Allah yolunda sav~an kimse oldii
tiilse de, galib gelse de Biz, ona biiyiik bir miikafat yere- . 
cegiz. 

Allah Teala mii'min kullarma; dii§manlanna kar§l korunma ted
biri almalanm emrediyor. Bu, gerek silah haZlrlama ve gerekse Allah 
yolunda seferber olmak, SaYl Ve haZlrhklarl cogaltmak suretiyle hazir
lanmaYl gerektirir. 

Ayet-i kerime'deki ( ..:,l:!JI ) kelimesi topluluklar, f1rkalar ve 
seriyyeler halinde, demektir. ibn Abbas'tan naklen Ali ibn Ebu Talha 
«Birlikler halinde seferber olun.» klsmm1 muhtelif seriyyeler halinde; 
«Toptan seferber olun.» klsmm1 da biitiiniiniiz seferber olun, §eklinde 
anlami§tlr. . 

Aym gorii§ Miicahid, ikrime, Siiddi, Katade, Dahhak, Ata el-Hora-
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sani, Mukatil ibn Hayyan _ve Husayf el~Cezeri'den de rivayet edilmi§tir. 
Miicahid ve bir~aklarmdan rivayete gore; «Aramzda pek ag1r dav

ranacak alanlar da var.» ayet-i kerime'si munaf1klar hakkmda nazil 
almu§tur. Mukatil ibn Hayyan <<Pek ag1r davranacak alanlarm» cihad
dan geri kalacaklar aldugunu soylemi§tir. 

Bu ki§iler kendileri yava§ davra,ndiklan gibi, :ba§kalarmi da cihada 
gitmekten ag1r davranmaya te§vik edebilirler. Nitekim Abdullah ibn 
Ubeyy ibn Selul bOyle yapmi§tlr. Kendisi cihaddan geri durdugu gibi, , 
insanlan da cihada ~1kmaktan ahkaymaya <;ah§Irdl. Bu izah Ibn Cii
reyc ve ibn Cerite aittir. Bunun i<;indir ki; AUah Teala munaf1klardan 
haber vererek, anlarm cihaddan geri durmalan hakkmda §Oyle buyu
ruyar : Allah'm hikmeti geregi dii§man size gelip de §ehid alma ve ol
diiriilme gibi «bir musibet size geldigi takdirde : Allah bana ger<;ekten 
lutfetti de anlarla beraber (harpte) bulunmad1m, der.» Bunu Allah'm 
kendisi . uzerine nimetlerinden sayar ve oldiiriildiigii takdirde §ehidlik 
ya da sab1r ecirlerinden neler ·kaybettigini bilmez. <<~a yet Allah'111 (yar-

. drm1, zafer ve ganimet gibi) biiyiik bir nimetine mazhar alursamz; an
dalsun ki, sizinle bir dastluk ve tam§Ikhgi yakmu§ (sizin dininizden de
gilmi§) gibi : Ke§ki anlarla beraber olsayd1m da ben de ( anlarla bir
likte .bana da bir pay aynlmas1 ve bir pay elde etmem §eklinde) biiyiik 
bir ba§anya eri§seydim, der.» Zaten anun en biiyiik maksad1 ve mura
dmm son mertebesi de budur. 

«0 halde (seferber olan mii'minler) diinya hayatml ahirete sa
tanlarla (kiifiirleri ve imans1zhklan sebebiyle dinlerini az bir diinya 
mali mukabili satanlarla) Allah yolunda (Allah i<;in) sava§smlar. Allah 
yalunda sava§an kimse oldiiriilurse de, galib gelse de Biz, ana buyuk' 
bir mukafat verecegiz.» -Allah yolunda sava§an kimseler, oldiiriilseler 
ya da galib gelip ganimet alsalar da; anlar i<;in Allah katmda biiyiik 
sevab ve bal ecir ·vard1r. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde yer 
alan bir hadis-i §erif'e gore; Allah Teala kendi yolunda sava§an mii
cahid'i §ayet olUrse cennete kaymay1, ya da <;Ikmi§ oldugu evine ecir 
ve ganirnete nail olrnU§ bir §ekilde dondiirrneyi tekeffiil etmi§tir. 

Tefsir . C. IV . . F. 111 
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75 - · Size ne oluyor da: Rabbmuz, halk1 zalim olan 
~u ~ehirden bizi kurtar, katmdan bize bir sahip gonder, bir 
yardlmc1 yolla, diyen; zavalh c;ocuklar, erkekler ve kadln
lar ugrunda ve Allah yolunda sava~m1yorsunuz? 

76 - !man edenler Allah yolunda sava~1rlar. Kiifiir 
edenler ise, Tagut yolunda harbederler. 0 halde ~eytanm 
dostlanyla sava~1n. Siiphesiz ki ~eytan1n hilesi zaylft1r. 

Allah Teala iman eden kullanm kendi yolunda cihada (sava§ma
ya) ve Mekke'de kalmak zorunda olan zay1f erkek, kadm ve gocuklan 
kurtarmak igin gah§maya te§vik ediyor. Ve buyuruyor , ki : « (dnlar 
RabblmiZ, halki zalim olan §U §ehirden bizi kurtar ... derler.» Bu ayet-i 
kerime'de «Nice kasabalan yok ettik ki, onlar, seni surtip g1karan kasa
badan daha kuvvetli idiler.>> (Muhammed, 13) ayetinde oldugu gibi 
Mekke §ehri kasdedilmektedir. 

Allah Teala ayet-i kerime'de bu §ehri «Halki zalim olan)) §eklinde 
niteleyip orada bulunan zavalh ve zay1flarm sozlerini §6yle nakledi
yor: «Katmdan bize bir sahip gander, bir yardimci yolla.>> 

Buhari der ki : Bize Abdullah ibn Muhammed'in ... ibn Abbas'tan 
naklettigine gore o: Ben ve annem (ayet-i kerime'de belirtilen) zaval
lllardan idik, demi§tir. Yine SUleyman ibn Harb kanahyla ... ibn Mu
leyke'den nakledildigine gore; ibn Abbas : «Ancak erkek, kadm ve go
cuklardan garesiz kalan ... zavallllar mustesnad1r.n (Nisa, 98) ayetini 
okuduktan sonra : Ben ve annem Allah Teala'nm ozrunu kabul ettikle
rinden idik, demi§tir. 

Sonra Allah Teala: «Iman edenler Allah yolunda sava§Irlar, kuf
redenler ise tagut yolunda harbeder.» buyuruyor ki, iman edenler Al
lah'a itaat ve O'nun nzasm1 kazanma yolunda harbederler. Katirler 
ise, §eytana itaat yolunda sava§Irlar. Sonra Allah Teaia: «0 halde §ey
tanm dostlanyla sava§m. ~uphesiz ki, §eytanm hilesi zay1fbr.l> sozu ile 
mti'minleri, dti§manlanyla sava§a te~vik etmektedir. 

·~ 

(j 

l 
l 
s 
~ 
~ 
l 

( 

] 

i 
'2 

:t 
1 
·f 
I 

I 



Nisit 77-79) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 1763 

~ } ,..... 0 ) 0 ";., 0} J 

~jf\;&f~~~~§;j~~;~~\J~,~\2]\i_8j;~~tll 
., ' .s'""· o, o .. :,.,.....,·~ ~o ~ . • \ \IJt ~--~.......; ·~) .~.o\ ... 'l,;-:'} J J • o~oJ~-;_ J o~o\'?1' o J 

~!J.u\ • 0~ ~.._.,~ '\ ,I\."' .. ~ •t,..~ ... 0 !.J., L 
,.... ,.... " ,.... ,.... I .,. ;,.r;; • _.lol~~ r..,v,, ~ .)JV -"1!1' .. ~ • \ , .. 

e-~c;~~J~~'l~~~,,~~SC;~~·:vJ~~~~9~r:s Y .. , '.J .. ~'"'}' ., ~ ., ., ..... ,v,..U"J"' ., ,v ", .. .. 
... ,f'"" \-::"_,\ -=trt:..ca::; .~ ~: -(y(/1,\/ ..... .)~ @ ..... -:~:::-"'~' 
~~.J ""O.!J · !.>r•) ··, ~, ,-~"""'~ '--.J.t • ~-~ '-'"' , , , ~ :f/1'-:,... v., . , ,~ .. , . 

®~i»} 
77 - Kendilerine: Ellerinizi sava§tan c;ekin, namazt 

kilin, zekatJ verin, denilmi§ olanlara bakmaz misin? $imdi 
onlann uzerine sava~ farz k1hninca ic;lerinden bir grup Al
lah'dan korkar gibi, hatta daha !?iddetli bir korku ile insan
lardan korkuyorlar. Bunlar: Ey Rabbrm1z, uzerimize ~u 
sava!?I niye farz k1ld1n? Ne olurdu bizi yak1n bir gelecege 
kadar geri b1rakaydin, dediler. Onlara de ki: Dfmyan1n 
gec;lmi azd1r. Ahiret ise, muttakiler ic;in elbet dah~ hayir
hdir. Ve k1l kadar haks1zhga ugratilmayacaksiniz. 

78 - Nerede olursaruz olun, saglam kaleler ic;incie da
hi olsan1z alum Sizi bulacaktlr. Jman etmeyenlere bir iyilik 
gelirse : Bu Allah'tand1r. Bir kotuluk eri~irse de : Bu senin 
yuzundendir, derler. De ki : Hepsi Allah taraf1ndand1r. 
Bunlara ne oJuyor ki hic;bir sozu anlamaya yana!?miyor
lar? 

79 - Sana gelen her iyilik Allah'tandir. Sana gelen 
her fenallk ta kendindendir. Seni insanlara peygamber 
olarak gonderdik. Buna !?Ahid olarak Allah yeter. 

islam'm ba§lang1cmda ve mti'minler Mekke'de iken namazla, ze
katla emredilmi§lerdi. Zekatm her ne kadar olc;tileri verilmemi§ ise de 
ic;lerinden fakir olanlara yard1mc1 olmakla emrolunmu§lardi. Belli bir 
·zamana kadar mii§rikleri af ve mtisamahayla kar§Ilamalan ve sabret
meleri de emredilmi§ti. Dti§manlanndan kurtulabilmeleri i(,;~n kendi
lerine sava§m emredilmesini istiyor ve bu istekle tutu§uyorlardl. Hal
buki bir c;ok sebepten dolay1 durum buna mtisait degildi. Mesela dti§
manlannm sayiCa (,;Oklugu yanmda onlar henuz azdllar. Mti§riklerin 
memleketindeydiler. Oras1 yeryuzuntin en §erefli yeri olup, haram bir 
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belde idi. Dolayunyla orada sa'Va§la emredilmesi ba§langu;ta uygun de
gildi. Onlar ancak kendilerinin bir illkesi, cemaati ve yard1mcllan ol
duktan sonra Medine'de cihad ile emredildiler. Bununla birlikte §id
detle istemi§ olduklan §eyle emredilince, baz1Ian bundan feryad ile in
sanlarla (mii§riklerle) kar§I kar§Iya gelmekten muthi§ bir §ekilde kork
tular ve «Ey Rabb1m1z, iizerimize §U sava§l niye farz k1ldm? Ne olurdu 
bizi yakm bir gelecege kadar geri birakaydm?» dediler. Yani onu farz 
kllmayt ilerdeki bir zamana te'hir edeydin. Zira onda kan dokme, ogul
larm yetim, kad1nlann dul kalmas1 ihtimali vard1r, dediler. Bu ayet-i 
kerime: ((iman etmi§ olanlar : (Cihad hakkmda) ke§ki bir sure indi
rilmi§ olsayd1, derler» «Derken muhkem bir sure indirilir de orada mu
cahede zikro1ununca ... » (Muhammed, 20) ayeti ile aym anlamdad1r. 

ibn Ebu Hatim. der ki: Bize, Ali ibn Hiiseyn'in ... ibn Abbas'tan 
naklettigine gore; Abdurrahman ibn Avf ve onun baZI arkada§lan Mek

. ke'de Hz. Peygambere gelerek : Ey Allah'm nebisi, biz mu§rikler iken 
izzet ve §eref i~indeydik; iman ettigimizde ise, zelil (peri§an) kimseler 
olduk, dediler. Allah Rasulu: Ben, affetmekle emrolundum, kavimle 
(mii§riklerle) sava§maym1z, buyurdular. Allah Tea.Ia peygamberini Me
dine'ye intikal ettirdikten sonra; o'na sava§mayt emretti de geri dur
dular. Bunun iizerine Allah Teala: ((Kendilerine ellerinizi sava§tan ~e
kin.. . deni1mi§ olanlara bakmaz miSm?» a yet-i kerime'sini inzM bu
yordu. 

Hadisi; Nesei, Hakim ve ibn Merduyeh, Ali ibn. Hasan ibn ~aki.k 
kanahyla rivayet etmi§lerdir. . 

Suddi'den rivayetle Esbat §Oyle demi§tir : Onlara sadece namaz ve 
zekat yuklenmi§tir. Allah ' Teala'dari kendilerine sava§mayi farz kllma
Slm istediler. Sava§ma onlara farz kllmmca da «i~lerinden bir grup, 
Allah'dan korkar gibi, hatta daha §iddetli bir korku ile insanlardan kor
kuyorlar. Bunlar: Ey Rabb1m1z, uzerimize §U sava§l niye farz k1ldm? 
Ne olurdu bizi yakm bil' gelecege -ki bu da olUmdiir- kadar geri bJ· 
-rakaydm, dediler.» Allah Teala da bunlara cevaben C<Onlara de ki: Dun
yamn ge~imi azd1r. Ahiret ise, miittakiler i~in elbette daha hayirlldlVl 
buyurdu. 

lbn Cerir'in Mucahid'den rivayetine gore ise; bu ayetler Yahudiler · 
hakkmda nazi! olmu§tur. 

Allah Teala: «Onlara de ki: Diinyamn g~imi azdlr. Ahiret ise, 
miittakiler i~in elbette daha hay1rhd1r.>J buyuruyor ki; miittaki olan 
ki§inin ahireti diinyasmdan daha haylrlldlr. 

Allah Teala: «Ve k1l kadar haks1zhga ugrat1lmayacaks1mz.» buyu
ruyor ki; siz, amellerinizin kar§1hgm1 tam olarak alacaks1mz, demek
tir. Bu, onlan (inananlan) diinya iiziintillerine kar§l bir teselli, ahirete 
ozendirme ve cihada te§viktir. 
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ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Hi§am'dan naklettigine go
re Hasan, <cDiinyamn ge~imi azdir.» ayetini okur ve ·§Oyle derdi: Bu 
ayet Ol~U.sunce ona sahip olan kula Allah· rahmet etsin. Oncesiyle, son
rasiyla ve butiinuyle dunya bir sure uyuyan ve ru'yasmda sevdiklerinin 
bir k1Sm1m gorerek sonra uyanan ki§i gibidir. 

Allah Teala: «Nerede olursamz olun, saglam kaleler i~inde dahi 
olsamz olum sizi bulacaktlr.» buyuruyor. Mutlaka olume gideceksiniz 
ve sizden hi~ kimse ondan kurtulmayacaktir. Nitekim Allah Teala ba§ka 
ayet-i kerime'lerde de §Oyle buyurur: <cYeryiizunde bulunan her §ey 
sonludur.» (Rahman, 26) ; <<Her canll olumu tadacaktlr.» (Al-i imran, 
185); «Senden once hi~bir insan1 ebedi k1lmad1k.» (Enbiya, 34). Bu 
ayetlerden murad; herkesin mutlaka olecek olmasidir. Bundan onlan 
hi~bir §ey kurtaramayacakt1r. ister Allah yolunda sava§Sm, ister sa
va§masm. Onun i~in kesin bir ecel ve belirlenmi§ bir son (gaye) var
dir. Nitekim kendi yatagmda olen Halid Ibn Velid §oyle demi§tir : 
~u §U sava§larda bulundum. Organlanmda ok ve klh~ yaras1 alma
yam yok. Ama i§te ben yatag1mda oluyorum. Korkaklarm gozu aydm 
olsun.» Allah Teala: <(Saglam (gu~lu, yuksek) kaleler i~inde dahi olsa
mz olum sizi bulacaktlr.» buyuruyor. Ayetteki ( ·<:,_,,r-11 ) bur~lar, 

kelimesini Suddi, gokteki bur~lar ile tefsir etmi§Se de bu goru§ zaYiftlr. 
S1hhatli olan gorii§e gore, bunlar saglam kalelerdir. Yani sakmma ve 
korunma, olume ~are degildir. 

( ..... : .................. ) 
Burada Ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, Mucahid'den na~len §U hika

yeyi zikrederler: Bizden oncekilerden bir kadmm dogum sanc1s1 tut
mu§ ve hizmet~isine kendisine bir ate§ getirmesini emretmi§ti. Hiz
met~i di§an ~1kt1~nda 'kapH:ia . duran bir adam gordu. 0 ki§i: Kadm 
ne dogurdu? diye sordu. Hizmet~i, k1z oldugunu soyleyince, §Oyle dedi: 
Bu k1z yuz adamla zina edecek, hizmet~isi ·onunla evlenecek ve olumu 
bir orumcek yiizunden olacak. Hizmet~i hemen geri donerek k1zm kar
mm b1~akla yardi ve ka~1p gitti. K1zm oldugunu sand1. K1z1n annesi 
onun kamm1 dikti ve o da iyile§erek buyudu, memleketinin en guzel 
kad1m oldu. Hiz:r;net~i gidebildigi kadar gitti. Denizlerde dola§tl, ~ok~a 
mal kazanarak memleketine dondu ve evlenmek istedi. ihtiyar bir ka
dma: Bu iilkenin en guzel kadm1 ile evlenmek istiyorum, dedi. ihtiyar 
kendisine: Burada falan kadmdan daha guzeli yok, deyince de; onu 
bana iste, dedi ve kadm onu istemeye gidince; k1z bunu kabul etti. Adam 
onun (klzm) yamn~ girince; adam k1zm ~ok ~O§Una gitti ve durumunu, 
nereden geldigini sordu. Adam da durumunu ve ka~ma~1yla ilgili olan 
hikayesini anlatt1. K1z: i§te ben o k1z1m, diyerek, b1~ak ,yerini ona gos
terdi. Adam bunu kabullenerek dedi ki : ~ayet sen o k1~ isen mutlaka 
§U iki §eyi bana bildirmelisin : Birisi sen yuz adamla zina ettin. K1z-: 
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Evet bir §eyler oldu. Ama say1lanm bilmiyorum, dedi. Adam: Onlar yiiz
diir, diyerek §6yle devam etti: ikincisi sen mutlaka bir oriimcek yiiziin
den oleceksin. Adam onu bundan (oriimcekle olmekten) korumak iize
re kendisi i~in saglam ve muhte§em bir saray yaptl. Onlar bir gun orada 
iken tavanda bir oriimcek goriindii. Adam k1za oriimcegi gosterdi
ginde: Beni sakmd1rd1gm §ey bu mu? Allah'a yemin ederim ki onu 
mutlaka ben oldiirecegim, dedi ve oriimcegi tavandan indirdi. K1z 
oriimcege yonelerek ayagmm ba§ parmag1 ile ona bas1p oldiirdii. Oriim
cegin zehirinden bir par~a s1~rayarak tlrn$ ile eti arasma girdi ve 
ayag1 karararak eceli bu yiizden oldu. 

( . . ....... . . . ..... . ..... . ) 
((iman etmeyenlere bir iyilik gelirse ... » ayetindeki iyilik anlamma 

gelen ( ~~ ) kelimesini; holluk, meyveler, ekinler · ve ~ocuklar
dan ibaret nz1k olarak tefsir etmi§lerdir. Bu tefsir ibn Abbas, Ebu'l-Ali
ye ve Siiddi'nin tefsirlerine llygundur. <<Bu Allah'tandir. Bir kotiiliik 
eri§irse de bu senin yiiziindendir, derler.)) Ayet-i kerimedeki ( yl ) 
kelimesi; k1thk, .kuraklJ.k, meyve ve ekinlerde noksanllk, c;ocuklarm, 
hayvanlann ve ba!?ka §eylerin oliimii olarak tefsir edilmi!?tir. Ebu'l-Aliye 
ve Siiddi bunlar arasmdad1r. Boyle kimseler kendilerine bir kotiiliik 
eri§tiginde; «bu senin yiiziindendir» derler. Yani biitun bunlar senin 
yuzunden, sana ve sellin dinine uymam1z sebebiyledir, derler. Nitekim 
Allah Teala, ba§ka bit ayet-i kerime'de Firavn'm kavminden haber ve
rerek §6yle buyuruyor : ((Onlara bir iyilik geldiginde : Bu bizim i~indir, 

dediler. f?ayet kendilerine bir fenahk gelirse, Musa ile beraberindekilere 
llgursuzlu~ yiiklerlerdi.» (A'raf, 131) 

Ba§ka bir ayet-i kerime'de de Allah Teala ((insanlardan Allah'a bir 
harf iizere ibadet edenler vard1r. )) (Haec, 11) buyurur ki, zahiren is
lam'a girmi§ ve fakat gerc;ekte ondan ho§lanmayan miinaf1klar boy
ledir. Onlara bir kotiiliik geldiginde bunu Hz. Peygambere uymu§ ol
malarma isnad ederlerdi. 

Bu ayetin tefsirinde Siiddi §Oyle diyor : Ayette ge~en ( ~\ ) 
kelimesi; bolluk anlammdad1r. Atlan, hayvanlan ve koyunlan yavrula
digmda, dururnlan giizel oldugunda ve kadmlan erkek ~ocuklar dogur
dugunda: «Bu Allah'tand1r derler.» Onlara bir kotiiliik eri§irse de 
- ayetteki ( yl ) kelimesi kurakhk ve mallarmdaki zarar anla
mmdachr.- Bunu Hz. Muhammed'in ugursuzlugu sayarak: ((Bu sen.in 
yiiziindendir, derler. )) Onlar derler ki: <<Dinimizi terketmemiz ve Mu
hammed'e uymam1z yiiziinden bu bela bize gelmi§tir.» i§te bunun iize
rine Allah Teala: «De ki: Hepsi Allah tarafmdandir.» buyuruyor. Her 
§ey, Allah'm kaza ve kaderi iledir. O'nun kaza ve kaderi iyi ve giinah
kar, mii'min ve katir hakkmda gec;erlidir. 

I 
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«De ki: Hepsi Allah tarafmdand1r.>> ayeti hakkmda ibn Abbas'tan 
naklen Ali ibn Ebu Talha §Oyle der: Burada iyilik ve kotUltik kasdedil
rnektedir. Hasan el-Basri de boyle demi§tir. 

§ek ve §ti.pheden, anlayJ.§ ve ilmin noksanhgindan, bilgisizlik ve zul
rntin «;oklugundan ne§'et eden boyle bir sozu soyleyenler hakkmda Allah 
Teala: «Bunlara ne oluyor ki hi«;bir sozti anlamaya yana§nnyorlar.>> 
buyuruyor. 

«De ki: Hepsi Allah tarafmdandir.» a·yeti hakkmda rivayet edilen 
garib bir hadis §Oyledir: Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar diyor ki: Bize Seken 
ibn Said'in ... Arnr ibn §uayb'dan,, onun babasmdan, onun da dedesin· 
den rivayetine gore; o §oyle derni§tir: Allah Rasultintin yamnda oturu
yordurn. Ebubekir ve Orner iki grup ile geldiler, ytiksek sesle konu§u
yorlardl. Ebubekir Allah Rasultintin yakmma, Orner de onun yakmma 
oturdu. Allah Raslllti : Sesleri ni~in ytikselrni§ti? diye sorduklarmda, bir 
adam ey Allah'm Rasulti, dedi. Ebubekir de: Ey Allah'm Rasulti, iyilik
ler Allah'tan, kotUltikler kendirnizdendir, dedi. Allah Rasulu : Sen ne 
dedin ey Orner? diye sordular. Orner de·: iyilikler ve kotUlukler Allah 
Teala'dand1r, dedirn diye cevab verdi. Allah Rasulu §oyle buyurdular: 
Bu konuda ilk konu§an Cebrail ve Mikail'dir. Ey Ebubekir, Mikail senin 
dedigin gibi dedi. Ey Orner Cebrail de senin soyledigin gibi soyledi. Biz 
ihtilafa dii§iiyoruz, gok ehli de ihtilata dii§iiyor. Gok ehli ihtilata dti
§erse, yer halk1 da ihtilafa dii§er. Mikail ve Cebrail, israfil'in hakern
ligine ba§vurdular da o aralarmda iyilik ve kottiliiklerin Allah'dan ol
duguna htikrnetti. Sonra Allah Rasulu Ebubekir ve Omer'e donerek: 
Aramzdaki hukrnumti iyi belleyin, §ayet Allah Teala kendisine isyan 
edilrnernesini isteseydi :i:blis'i yaratrnazd1, buyurdular. §eyhtilislarn Ta
kiyyuddin Ebu el-Abbas ibn Teymiyye bu hadisin ma'rifet ehlinin itti
fakiyla uydurrna oldugunu soylemi§tir. 

Sonra Allah Teala el«;isine hitaben ve bir cevap olmak uzere bii
tiin insanlan kasdederek §oyle buyuruyor: ((Sana gelen her iyilik Al
la'h'tandir. (Allah'm fazlmdan, nirnetinden, lutfundan ve rahmetinden
dir.) Sana gelen her fenallk ta kendindendir. (Senin tarafmdandir, se
nin amelindendir.) » Ba§ka bir ayet-i kerime'de de Allah Teala §oyle bu
yuruyor : <<Ba§Imza gelen bir rnusibet kendi ellerinizle i§ledikleriniz yu
ziindendir. Bununla beraber 0, «;ogunu affeder.>> (§lira, 30). 

Siiddi, Hasan el-Basri, ibn Cureyc ve ibn Zeyd <<Sana gelen her 
fenahk da kendindendir.» ayetini; senin giinahmdandlr, §eldinde anla
mi§lardir. Katade de ((Sana gelen her iyilik All~'tand1r. Sana gelen 
her fenahk da kendindendir.» ayetinin tefsirinde §Oyle demi§tir: Sana 
gelen her ceza, ey Ademoglu senin giinahm yiiziindendir. Devamla Ka
tade §oyle der: Bize anlatildigma gore; Allah Rasulii §oyle demi§tir: 
Ki§iye gelen diken batmas1, ayak siir~mesi ve damar ~atlamas1 ancak 
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bir giinah sebebiyledir. Allah'm ba~§lad1g1 ise pek c;oktur~ Katade'nin 
miirsel olarak rivayet ettigi bu hadis-i §erif sahih-i Buhari'de muttas1l 
oJarak rivayet edilir. Buhari'de §6yle buyuruluyor : Nefsim kudret elin
de olan ~llah'a yemin ederim ki; mii'min ki§iye bir iiziintii, bir dert ve 
zahmet geldiginde, hatta bir diken battlgmda; Allah Teala bunu onun 
hatalarma bir keffaret k1lar. · ' 

Ebu Salih de «Sana gelen her iyilik Allah'tand1r. Sana gelen her 
fenallk da kendindendir:)) ayetinin tefsirinde §6yle demi§tir: Sana ge
len her fenahk da kendi giinahm yiiziindendir. Ve bunu senin aleyhine 
takdir eden de Benim. Bu gorii§ii ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Ammar'm ... Mutarrif 
ibn Abdullah' dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Kaderden ne istiyor- · 
sunuz? Nisa suresindeki «Iman etmeyenlere bir iyilik gelirse bu Allah'
tandir; bir kottiliik eri§irse bu da senin yiizundendir derler.>> ayeti size 
yetmiyor mu? Yani ge1en kotiiliik sendendir. Allah'a yemin ederim ki; 
kadere havale olunmadllar, emredildiler ve ona gideceklerdir, Kaderiy
ye ve Cebriyye'ye red makammda olmak iizere bu; saglam, kuvvetli bir 
sozdur ve izahl ba§ka bir yerde gelecektir. 

Allah Teala: «Seni insanlara peygamber olarak gonderdik.ll buyu
ruyor ki; sen (Ey Rasuliim) onlara Allah'm kanunlanm, sevip ho§nuc;l 
oldugunu ve ho§lanmad1g1 husU.Slan teblig edip ula§tlracaksm. «Buna 
§ahid olarak Allah yeter.ll Onun.seni elc;i olarak gonderdigine Allah ye
ter. Seninle onfar arasmda §ahid O'dur. Senin onlara teblig ettigin, se
nin onlara ula§tlrdigui hak kar§ISmda kiifiit ve inatlanndan sana ver
dikleri cevab1 en iyi bilen de O'dur. 

~ 
""J )/,.~ff' / ,.,. .; !""a~· ..-:;..,. ..,. •.., 1.'' ..,. • .., ,. •., '• 

:!)~.,~~~·~3~~\\)J-';;~~\fO:~Jy)\tt:~ 
1 ..... -' ~ ~' ~ , .. }( ~ -:. ~, ·.-: • .J • "!......-;. _..; :" ~ ~ ~ \ " . .--: (', (.'~ ..... ~ 
~ .._ .. u .o.\ J ..; ~ . f' ..ij ' -:.c ~ .t.....A> u; .. .-: ;.;J.- .,. 1.J > .- I.) \t ~ U:t 

. .. J ~, v;;-' v ""' ., ~ . ., .,.....,, "V"· . ~ 
.., \ ...... ,.,....... , .. J-

~)6j~~\·~~~~ ~j~ ::C,'{'(:)h 
~ .. , .,. :,'JJ;, LSJ"'.J '-J ~ ~· .. 

80 - Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmi~ olur. 
Kim de yiiz<;evirirse; Biz, seni onlara, bek<;i gondermedik. 

81 - Sana; peki, derler. Yan1ndan aynldlktan sonra 
da i<;lerinden bir grup sana soylediklerinin hilaf1na gecele
yin plan kurarlar. Allah gece tasarladlklann1 yaz1yor. On
lara ald1n~ etme. Allah'a giiven. Vekil olarak Allah y·eter . 
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Allah Teala; bu ayet-i kerime'de kulu ve el~isi Muhammed'e itaat 
edenin Allah'a itaat etmi§ olacag1m; o'na isyan edenin de Allah'a. is
yan etmi§ olacag1m haber veriyor. Bunun yegane sebebi, Hz. Peygam
berin kendi arzusuyla konu§mamasl, konu§tugunun da ancak kendisine 
vahyedilenden ibaret olu§udur. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ahmed ibn 
Sinan'm .. . Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; Allah Rasulu §Oyle buyur
mu§lardir :' Bana itaat eden; Allah'a itaat etmi§, bana isyan eden de; 
Allah'a isyan etmi§tir. Emire (ba§kana) itaat eden, bana itaat etmi§; 
emire isyan eden d~ bana isyan etmi§tir. Bu hadis A'me§'den rivayet
le Buhari ve Miislim'de zikredilmi§tir. 

Allah Teala: «Kim de yiiz ~tevirirse; Biz, seni onlara bek~i gonder
medik.» buyuruyor ki; burada Allah Teala el~isine, bundan dolayi sana 
bir vebal yoktur, sana dii§en sadece teblig etmektir. Sana uyan mutlu 
olup kurtulur. Onun i~in meydana gelen ecrin bir misli aym zamanda 
sanad1r. Kim de senden yiiz ~tevirirse, kaybetmi§ ve hiisrana ~ii§mii§ 
olur. Onun durumundan sen sorumlu degllsin, demek istemi§tir. Nite
kim bir hadis-i §erif'te §Oyle buyrulur: Kim Allah'a ve el~isine isyan 
ederse o sadece kendine zarar vermi§ olur. 

«Sana peki derler ... » ayet-i kerime'sinde Allah Teala, miinat1klann 
Allah Rasuliine itaat ve muvatakat 1zhar ettiklerini haber veriyor. ((Ya
nmdan aynld1ktan sonra da i~tlerinden· bir grup sana soylediklerinin hi
latina geceleyin plan kurarlar. Allah onlann gece tasarladlklanm ya
ziyor.>> Yani Allah Teala bunlan biliyor ve kullarmm yaptiklann1 bilen, 
kullarmm yapt1klanm yazmakla gorevli meleklerine emrettigi iizere bu 
yaptlklar1m onlann aleyhine yaz1yor. Bu tehditteki mana §Udur : Allah 
Teala, onlarm kendi aralannda gizleyerek konu§tuklanm, Allah Ra
suliine isyan ve muhalefete dair geceleyin soz birligi ettiklerini iyi bil"' · 
,mektedir. Onlar; ·her he kadar el~tisine itaat ve muvafakat 1.ar etseler 
de gizlice, geceleyin yaptlklan bu i§ten dolaYI onlan cezaland!racaktlr. 
Nitekim ba§ka bir ayet-i kerbne'de §oyle buyurur : <CAllah'a da, peygam
bere de inand1k ve itaat ettik, derler.>> (Nur, 47) . 

Allah Teala : ((Onlara aldm§ etme,» buyuruyor ki; el~isine onlara 
miisamahall davranmasm1, onlara yumu§akllkla muamele etmesini, on-

. lai'1 cezalandirmamasmi, durumlanm insanlara a~tiklamamasmi ve aym 
zamanda onlardan korkmamas1m emrediyor. ((Allah'a 'giiven. Vekil ola
rak Allah, yeter.» buyuruyor. Kendisine giivenen ve dayananlara dost 
ve yard1mc1 olarak Allah, yeter. 
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82 - Onlar hala Kur'an'1 geregi gibi dii~iinmeyecek· 
ler mi? Eger o, Allah'tan b~kas1 taraf1ndan gelseydi, Inu
hakkak ki i<;inde birbirini tutmayan bir <;ok ~eyler bulur
larch. 

83 - K:endilerine giiven ve korkuya dair bir haber 
geldiginde; onu yayarlar. Halbuki o ha;beri peyga.mbere 
veya mii'min kumandanlara gotiirselerdi; onlar, ondan ne 
gibi netice <;Ikaracaklarm1 bilirlerdi. Eger iizerinizde Al
lah'In nimet ve rahmeti olmasayd1, pek .az1ruz miistesna, 
muhakkak ~eytana uymu~ gitmi~tiniz. 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de kullarma Kur'an'1 iyice di.i§i.inme
Ierini emrediyor. Ondan yi.iz ~evirmekten, onun belagath lafizlanm ve 
muhkem manalanm, uygun di.i§meyecek §ekilde yorumlamaktan da 
men'ediyor. Kur'an'da hi~bir ihtilatm ve z1thgm bulunmad1gm1 haber 
veriyor. Qi.inki.i o, Hakim ve Halim olan Allah tarafmdan indirilmi§tir. 
Hak'dan indirilmi§ bir ger~ektir. Bunun i~in Allah Teala : «Onlar hala 
Kur'an'1 geregi gibi di.i§i.inmeyecekler mi?>> buyurduktan sonra «Eger 
o, Allah'tan ba§kasl tarafmdan gelseydi -mi.inat1k ve mi.i§riklerin ca
hillerinin i~lerinden soyledikleri gibi uydurma olsayd1- muhakkak ki, 
i~inde birbirini tutmayan bir~ok §eyler (bir ~ok z1thklar ve ihtilaflar) 
bulurlardl.)) buyuruyor. Yani bu Kur'an ihtilattan salimdir. 0, Allah 
katmdandir. Nitekim Allah Teala, «Onlar hala Kur'an'1 geregi gibi di.i
§i.inmeyecekler mi?>> buyurduktan sonra «Eger o, Allah'tan ba§kasl ta
rafmdan gelseydi -mi.inaf1k ve mii§riklerin cahillerinin i~lerinden soy
ledikleri . gibi uydurma olsayd1- muhakkak ki, i~inde birbirini tutma
yan bir~ok §eyler (bir ~ok z1thklar ve ihtilaflar) bulurlardl.)) buyuru
yor. Yani bu Kur'an ihtilaftan· salimdir. 0, Allah katmdand1r. Nitekim 
Allah Teala, ilimde derinle§enlerden. bahsettigi bir ayet-i kerime'de 
onlarm: ((Ona inand1k, hepsi Rabb1m1z katmdandlr.)) dediklerini kay
deder. Yani onun muhkemi de, mi.ite§abihi de hak ve ger~ektir. Bunun 
i~in onlar, mi.ite§abihleri muhkemlere dondi.iri.ir de hidayete ererler. 

Nisa 

om 
dCI! 

RaJ 
i.izE 
deli 
bit 
bir 
dig 
de 

~u 
ede 
·(s.l 
ym 
ffill 

riv 

lah 
All 
rin 
Siz 
hel 
ka1 

dig 
hal 
ma 
ted 
goJ 
etn 



Nisa, 82-83) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 1771 

Kalblerinde egrilik olaillar ise muhkemleri miite§abihlere dondiiriip sa
pltlrlar. Bunun i<;in Allah Teala ilimde derinle§enleri oviip, kalblerinde 
egrilik olanlan da zemmetmi§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Enes ibn iyaz'm ... Amr Ibn ~uayb'dan, 
onun babasmdan, .onun da dedesinden naklettigine gore; dedesi §oyle 
dcmi§tir : Ben ve karde§im, bana k1rm1z1 develerim olmasmdan daha 
sevimli gelen bir mecliste oturmu§tuk. Ben ve karde§im geldik ve bir 
de baktlk ki kap1lanndan birinde Allah Rasulii'niin ·ashabmdan bir 
grup var. Onlann arasma girerek aYlrmaktan ho§lanmadigm1IZ i<;in on
lardan ayn bir yere oturduk. Kur'an'<:Ian bir ayeti zikrederek onun hak
kmda miinaka§aya ba§ladllar ve sesleri yiikseldi. Bunun iizerine Allah 
Rasulii ofkeli bir §ekilde <;1ktllar. (Miibarek) yiizleri k1zarm1§tl. Onlann 
iizerine toprak atarak §oyle buyurdular: Ey kavim, yava§ olunuz. Siz
den onceki iimmetler peygamberleTine muhalefet etmeleri ve kitablarm 

/ bir kiSmmi diger bir kiSmma vurmalan yiiziinden helak oldular. Kur'an, 
bir kiSml diger k1sm1m yalanlamak iizere inmemi§tir. Bilakis bir klSffil 
diger bir k1sm1m dogrular. Ondan bildiginizle amel edin, bilmediginizi 
de bir bilene gotiiriin. 

Yine imam Ahmed bu hadisi Ebu Muaviye kanallyla ... Amr ibn 
~uayb'dan, o babasmdan, o da dedesinden kendi isnadiyl·a §Oyle rivayet 
eder : Bir giin insanlar kader hakkmda konu§urlarken Allah Rasillii 
(s.a.) <;Iktllar. Ofkeden yiizleri nar gibi kizarmi§tl. Onlara §Oyle bu
yurdular : Size ne oluyor da Allah'm kitabmm bir kismim diger bir kiS
mina vuruyorsunuz? Sizden oncekiler i§te bununla helak oldular. 

( ........ .... ... .. ... .. .. ) 
Hadisin bir benzerini ibn Mace'de Da vftd ibn Ebu Hind kanahyla 

rivayet etmi§tir. 
imam Ahmed der ki: Bize Abdurrahman ibn Mehdi'nin ... Abdul

lah ibn Amr'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Bir gun erkenden 
Allah Rasuliiniin yanma gitmi§tim. Biz otururken iki ki§i ·. bir a yet iize
rinde ihtilata dii§tiiler de sesleri yiikseldi. Bunun iizerine Allah Rasulii : 
Sizden onceki ummetler ancak kitab hakkmdaki ihtilata dii§tiikleri i<;in 
helak oldular, buyurdu. Hadisi Miislim ve Nesei de Hammad ibn Zeyd 
kanahyla rivayet etmi§lerdir. 

Allah Te.ala : «Kendilerine giiven veya korkuya d-air ·bir haber gel:. 
diginde onu yayarlar.» ayeti kerime'sinde i§ler ger<;ekle§meden onlan 
haber vererek belki de s1hhatli olmad1klan halde yayanlan ho§ kar§Ila
mamaktftdlr. imam Muslim Sahih'inin mukaddimesinde §Oyle dernek
tedir: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'nin ... Ebu Hiireyre'den rivayetine 
gore; Hz. Peygamber §oyle buyurmu§lardlr: Duydugu her §eyi rivayet 
etmek, ki~iye yalan olarak yeter. Hadisi Jl)bu Davud Siinen'inin «Ki-
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tab'iil-Edeb» bOliirnurde rniisned olarak; Miislim ve Eim Davud da 
rniirsel olarak rivayet etmi§lerdir. 

Buhari ve Miislirn'de Mugire ibn ~u'be'den rivayete gore;· Allah Ra
sulii dedikoduyu yasaklarni§lardir. Yani insanlann soyledigi sozler hak
kmda saglamligmi ogrenrneden, dii§iinrneden ve a~1khga kavu§turul
rnadan ~6k~a . konu§an kimseyi bundan rnen'etmi§tir. Ebu Davud'un Sii
nen'inde zikredildigine gore; Allah RasUlii §Oyle puyurmu§lardir : (Dog
rusu ,bilmeden) §oyle §oyle diyorlar, demek ki§inin ne kotii bine~idir. 
Sahib bir hadiste de §oyle buyurulur : Kim yalan oldugunu bile bile 
bir sozii naklederse, o da yalancilardan birisidir. 

Burada Orner ibn el-Hattab'm rniittefektinaleyh olan hadisini de -
zikredelirn: Kendisine Allah RasUlii'niin hamrnlarim bo§adigi haberi 
geldiginde; hemen evinden aynllp rnescide gelmi§ ve orada insanlarm 
bu konuda konu§tuklanru gormii§. Sabredemeyerek Allah Rasulii'niin 
huzuruna girmek i~in izin istemi§ ve efendimize sormu§tu : Hammla., 
r1m bO§adm m1? Allah Rasulii, haytr diye kar§Ihk verince, Orner Allahu 
Ekber demi§ti. Hadis uzun uzad1ya zikredilrni§tir. Miislirn'deki rivaye
tinde ise §Unlar vard1r: (Orner anlatiyor) Ben: Onlar~; bo§adm m1? 
diye sordum. Allah RasUlii haytr buyurunca; ben mescidin kap1smda 
durdum ve yiiksek sesiplle: Allah Rsulii (s.a.) hamrnlarmi bo!jarnadi, 
diye bag1rd1m ve «Kendilerine giiven veya korkuya dair bir haber gel
diginde onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya rnii'min ku
mandanlara gotiirselerdi onlar~ ondan ne gibi netice ~Ikaracaklanm 
bilirlerdi.» . ayeti nazil oldu. Bu i§i i§te ben netice olarak ~Ikarrni§tlm. 

( ...... .. .... ....... .... . ) 
ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha «Pek az1mz miistesn!, 

muhakkak §eytana uymu§ gitmi§tiniz.» ayetiyle iman edenlerin kasde
dildigini soylerni§tir. · Ma'mer kanallyla Katade'deri rivayetle Abdiirrez
zak da bu Ayette herkesin kasdedildi~ini soylemi§tir. 

( ... ................. .. :.) 
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84 - Allah yolunda sav~. Sen ancak kendinden so
rumlusun. iman edenleri de sava§a te§vik et. Umulur ki; 
Allah kiifredenlerin §iddet ve bask1srm onler. ·Allah'In kah
n da, cezas1 da pek §iddetlidir. 

85 - Kim iyi i§te araclllk ederse, ondan kendisine bir 
pay aynhr. Kim de kotii bir §eyde araclllk yaparsa. o ko
tiiliikten kendisine bir pay vardir. Allah her §eye hakk1yla 
kadir ve nazir' dir. 

86 - Size bir selam verHdigi zaman; ondan daha iyi
siyle selam verin. Veya ayrus1yla mukabele edin. Muhak
kak ki Allah, her §eyin hesab1n1 arayandrr. 

87, - Allah ki O'ndan ba§ka ilah yoktur. Geleceginden 
§iiphe olmayan k1yamet gunu sizi mutlaka toplayacaktir. 
Allah' dan daha dogru sozlii kim olabilir? 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de el~isi Hz. Muhammed'in bizzat sa
va§a katilmasm1 emrediyor. Kim sava§tan geri durursa bunun Hz. Pey
gambere bir zarar1 yoktur. Bunun i~indir ki «Sen ancak kendinden so
rumlusun.» buyurmu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm... Ebu ishak'dan rivayetine 
gore; o §oyle demi§tir : Bera ibn Azib'e sordum : Ki§i yuz di.i§manla kar
§lla§lr ve sava§lrsa Allah Tea.Ia'nm ccKendinizi ellerinizle tehlikeye at
maym>> (Bakara, 195) ayetinde soztinu ettigtm kimselerin arasma girer 
mi? Bera dedi ki: Allah Teala Peygamberi (s.a.) ne; «Allah yolunda 
sav~. Sen ancak kendinden sorumlusun. i:mari edenleri de sava§a te§
vik et.» buyurmu§tur. Hadisi imam Ahmed de SUleyman ibn Davud 
kanallyla ... Ebu ishak'dan rivayet etmi§tir. Bu hadiste Ebu ishak §oyle 
demi§tir : Bera'ya sordum : Mti§riklere hucum eden ki§i, eli ile kendini 
tehlikeye atanlardan m1dlr? 0, hay1r dedi. Qtinku Allah Teala el~isi 
(s.a.) ni gondermi§ ve «Allah yolunda sava§. Sen ancak kendinden so"' 
rumlusun.>> buyurmu§tur. Bu, ancak nafaka husU.Sundad1r. 

Hadisi ibn Merduyeh de Ebu Bekr ibn Ayya§ ve Ali ibn Salih kana
hyla ... Bera'dan rivayet etmi§tir. Daha sonra ibn Merduyeh §oyle de
mi§tir: Bize Stileyman ibn Ahmed'in .. . Bera'dan rivayetine gore; o, 
§oyle demi§tir: ,Hz. Peygamber'e «Allah yolunda sava§. Sen ancak ken
dinden sorumlusun. i:man edenleri de sava§a te§vik et.>> ayeti nazil olun-
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ca; ~habma: Rabbtm bana sava§I emretti, sava§truz, buyurdular. Bu 
hadis garibtir. . 

Allah Teala'mn : <<iman edenleri de sava§a te§vik et.» buyrugu; pey
gamberine, iman edenleri sava§a te§vik etme ve sava§ esnasmda onlar1 
cesaretlendirme emridir. Nitekim Allah Rasulii, Bedir sava§mda safl.ar1 
diizeltirken §oyle buyurmu§lardl :. Geni§ligi goklerle yer kadar olan cen
nete kalkmtz. .. 

Bu konuda te§viki i~eren bir ~ok hadis varid olmU§tUr. Bunlardan 
Buhari'de Ebu Hiireyre'den rivayet edilen bir hadis-i §erif'te Allah Ra
sulii §oyle buyurmu§lardir: Kim Allah'a ve el~isine iman eder, namaz1 
k1lar, zekat1 verir ve ramazam oru~lu ge~irirse; ister Allah yolunda hicret 
etsin, isterse dogdugu yerde otursun; Allah'm onu cennete koymas1 ken
disi i~in bir haktlr. Ey Allah'm Rasulii, bunu insanlara miijdelemiyelim 
mi? diye sordular. Allah RasUlii §Oyle buyurdu: Cennette yiiz derece 
vard1r ki; Allah Teala bunlan Allah yolunda sava§anlar i~in hazirlami§
tir. Her iki derece arasmda gokle yer aras1 mesate vard1r. Allah'tan iste
diginiz zaman Firdevs'i isteyiniz. Muhakkak ki o, cennetin ortas1 ve en 
yiicesidir. Onun iistii Rahmamn ar§Idir ki cermet umaklan oradan 
kaynar. Ayn1 hadis Muaz, Ebu Derda ve Ubade'den de rivayet edil-_ 
mi§tir. 

Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildigine gore; Allah Rasulii: Ey 
Ebu · Said, ·kim Rabb olarak Allah'I, din olarak tslam'I, peygamber ola
rak Muhammed'i kabul edip ho§nud olursa; cennet kendisine vacib olur, 
buyurdular. Bundan ~ok ho§lanan Ebu Said; bunlan bana tekrarlar 
m1sm ey Allah'm Rasulii? dediginde; Allah RasUlii tekrarlaytp sonra 
§oyle buyurdular : Bir digeri daha var ki Allah Teala onunla kulu cen
nette yiiz derece yiikseltir. Her iki derece arasmdaki mesafe gokle yer 
arasmdaki mesafe kadardir. Ebu Said el-Hudri: 0 nedir ey Allah'm Ra
sulii? diye sordu. Allah ·Rasulii: Allah yolunda cihaddir, buyurdular. 
Hadisi Muslim rivayet etmi§tir. 

Allah Teala <<Umulur ki Allah kiifredenlerin §iddet ve baskiSim on
ler.» buyuruyor. Burada Allah Teala; peygamberine §Oyle sesleniyor: 
Ey Rasuliim, senin onlan •sava§a te§vik etmen, onlarm hikmetlerini 
dii§manlarla miicadeleye, Islam beldesini ve halkmi miidafaaya, mu
kavemete ve sabra yoneltir. 

Allah Teala: .((Allah'm kahn da cezas1 da pek §iddetlidir.» buyu
ruyor. Nitekim ba§ka bir ayette de §oyle buyuruyor : «Eger Allah di
leseydi, onlardan intikam ahrd1. Fakat kiminizi kiminizle denemek 
ister.» (Muhammed, 4). 

Allah Teala : «Kim iyi i§te arac1llk ederse ondan kendisine bir pay 
ayrthr.» buyuruyor. Kim yap1Imasmdan dolayt haytr meydana gelecek 
bir i§i yapmaya ~ah§lrsa; bundan dolayt kendisine bir pay vardtr. ((Kim 
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de kotii bir i§te arac1hk ederse, bu kotiiliikten kendisine bir pay var
dir.» <;al1§mas1 ve niyyeti ile husUle gelecek i§ten dolayt ona bir giinah 
vard1r. Sahih bir hadiste Allah Rasulii §Oyle buyurmu§lardir : <<~efaat 

ediniz ki ecre nail olasm1z. Allah Teala peygamberinin dilinden diledi
gine hiikmeder.>> 

Miicahid ibn Cebr bu ayetin insanlardan bir k1smmm diger bir kls
mma §efaatleri hakkmda nazi! oldugunu soylemi§tir. 

( ...... ..... .... .. ; .... .. ) 
Allah Teala: ((Allah her §eye hakk1yla kadir ve naz1rd1r.» buyuru-

yor. Ayet-i kerimedeki ( ~ ) kelimesini ibn Abbas, Ata, Atiyye, 
Katacte ve Matar el-Varrak; muhafaza edicidir, §eklinde anlarken; Mii
cahid, §ahiddir, der. Ondan gelen diger bir rivayette de hesaba katiCidir, 
§eklinde anlami§hr. Said ibn ·cubeyr, Siiddi ve ibn Zeyd ise bu kelime
yi; gii~ yetiricidir, diye anlami§tlr. Abdullah ibn Kesir; en giizel §ekliy-

. le idare edicidir, diye anlami§; Dahhak da; nz1k vericidir, §eklinde tefsir 
etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Abdullah ibn Revaha'dan 
rivayetine gore; bir adam kendisine ((Allah her §eye hakk1yla kadir ve 
naz1rd1r.» ayetini sormu§tu. 0 , §oyle cevab verdi : Her insana ameli 
miktarmca nz1k vericidir. 

Allah Teala: <<Size bir selam verildigi zaman; ondan daha iyisiyle 
selam verin veya aymyla mukabele edin.» buyuruyor. Size bir miisliiman · 
selam verdiginde; ona onun verdigi selamdan daha iistiiniiyle mukabele 
edin veya onun verdigi seiamm misliyle mukabelede bulunun. Burada 
ziyade mendub, aymyla mukabele ise farzd1r. 

ibn Cerir der ki : Bize Mlisa ibn Sehl'in.. . Selman el-Farisi'den 
naklettigine gore; o §Oyle demi§tir: Bir adam Hz. Peygambere gelerek : 
Allah'm selam1 senin iizerine olsun ey Allah'm Rasulii dedi. Allah Rasu
lii : Allah'm selam ve rahmeti senin iizerine olsun, buyurdu. Sonra bir 
digeri gelerek : Allah'm selam ve rahmeti. senin iizerine olsun ey Al
lah'm el~isi, dedi. Rasulullah (s.a.) ona : Allah'm selam1, ·rahmeti ve be
reketleri senin iizerine olsun, buyurdular. Sonra bir digeri gelerek : Al
lah'm selam1, rahmeti ve bereketleri senin ii·zeiine olsun ey Allah'm 
Rasl\lii, dedi. Allah Rasulii de kendisine : Senin de iizerine olsun, buyu
runca adam; kendisine : Ey Allah'm peygamberi, anam ve babam sana 
feda olsun. Sana falan falan ki§iler gelerek selam verdiler. Sen de on
lara bana verdigin cevaptan daha fazlrunyla cevap verdin, dedi. Allah 
RasUlii: Sen bize bir §ey b1rakmadm ki. Allah Teala: ((Size bir selam 
verildigi ?aman ondan daha iyisiyle selam verin, veya aymyla mukabele 
edin.» buyuruyor. Biz de sana aym ile mukabele ettik, buyu'rdular-. 

( ... .... .... .. .... .... ... ) 
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Bu hadisin del9.letine gore; <<Allah'm selam1, rahmeti ve bereketleri 
sizin uzerinize olsun.» §eklinde selam verildiginde; buna verilecek cevab· 
da f~lahk yoktur. ~ayet bundan daha fazlas1 konulmu§ olsaydl, elbette 
Allah Rasulii bunun uzerine ziyadede bulunurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Kesir'in ... imr§.n ibn 
Husayn'dan rivayetine gore; bir adam Hz. Peygambere gelerek : Allah'm 
selami sizin iizerinize olsun, diye selam verdi. Allah Rasulii, seiAmm1 
ald1 ve adam oturdu. Allah RasUlii : <<On» buyurdular. Sonra. bir digeri 
geldi ve : Allah'm selam1 ve rahmeti iizerinize olsun. diye selAm verdi. 
Allah RasUlii onun selamm1 ald1 ve o da oturdu. Hz. Peygamber: «Yir
mi>} buyurdular. Sonra bir digeri gelerek: Allah'm selAmi, rahmeti ve 
bereketleri iizerinize olsun, diye selam verdi. Allah Rasulii onun da se
lammi ald1 ve o ki§i de oturdu. Allah Rasulii <<Otuz» buyurdular. 

Hadisi Ebu Davud da Muhammed ibn Kesir'den rivAyet etmi§til'. 
Aym hadisl aym kanaldan Tirmizi, Nesei ve Bezzar da tahric etmi§ler ve 

, Tirmizi: Hasendir, bu yonden garibt~r, demi§tir. Aym konuda Ebu Said, 
Ali ve Sehl ibn Huneyf'den de hadis rivayet edilmi§tir, demi§tir. 

Bezzar : Bu hadis Hz. Peygamberden degi§ik §ekillerde rivayet edil
mi§se de isnad1 en giizel olam budur, demi§tir. ibn Ebu Hatim de §Oyle 
diyor: Bize Ali ibn Harb'in ... ibn Abbas~tan rivayetine gore; o §oyle de
mi§tir : Mec11si bile olsa, Allah'm yarabklarmdan sana kim selam ve
rirse · onun selamma kar§Ihk ver. Zira Allah Teala : <<Ondan daha iyi
siyle selam . verin veya aymyla mukabele edin.» buyurmu§tur. 

Katade ise ~<Daha iyisiyle selam vermenin» miisliimanlara; <<Ay
myla mukabelenin>> de zimmet ehline ait oldugunu soylemi§tir. Ancak 
bu a~;1klama §iiphelidir. Daha once de hadiste ge~;tigi gibi maksad; ken
dislne verilen selamdan daha giizeli ile mukabele etmektir. Miisliiman; 
selamda me§ru k1lman miktarm en iist seviyesine 1;1kt1gmda; ona, ver
digi selamm aym ile mukabelede bulunulur. Zimmet ehline gelince; on
lara selam ile ba§lamlmaz. (Miisliimanlar onlara ilk selam verenler ol
maz.) Ve onlara ziyadede de bulunulmaz. Bilakis Buhari ve Miislim de 
ibn Omer'den rivayet edilen ve Allah Rasulii'niin : Size Yahudi selam 
verdiginde ancak, · bela, musibet senin iizerine olsun, diye selam verir. 
Sen de; Senin de iizerine olsun, diye cevap ver, buyurdugu hadis gere
gince; onlara aym ile mukabelede bulunulur. 

Miislim'in Sahih'inde Ebu Hiireyre'den rivayet edilen bir hadis-i 
§erifte Allah RasUlii ~oyle buyurmu§lardir: 
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Yahudi ve Htristiyanlara ilk selam veren siz olmaymtz. Onlara bir 
yolda ra.stladtgmtzda onlan yollann en darma mecbur btraktmz. 

Siifyan es-Sevri, ... Hasen el-Basri'nin : · Selam siinnet, selama kar
§lllk vermek ise farzdtr, dedigini nakleder. Hasen el-Basri'nin bu sozii 
alimlerce genelde kabul edilen gorii§tiir ki selama ka!'§thk vermek va
cibtir. Ki§i yapmadtgt takdircte giinah!kar olur. Zira Allah Teala'mn: 
«Ondan daha iyisiyle selam verin, veya ayru ile mukabele edin.» emrine 
kar§l gelmi§ olur. Nitekim bu konu onun · rivayet ettigi bir hadiste de 
belirtilmi§tir. · 

Allah Teala'nm : «Allah ki ondan ba§ka ilah yoktur.>> kavli, onun 
biitiin yaratiklarm ilahl olmada tek ve yegaile oldugunu bildirmekte ve 
yemin manas1 ta§tmaktadtr. Zira Allah Teala bundan sonra: «Gelece
ginde §iiphe olmayan ktyamet giinii sizi mutlaka toplayacakttr.>> buyur
maktadtr. Buramn ba§mdaki «Lam harfi» yemine bir haztrllktir. Dola
ylSlyla <<Allah ki ondan ba§ka ilah yoktur.>> kavli Allah Teala'mn ilkleri 
ve sonlan bir yerde toplayacagm1, her amel i§leyeni ameli ile miikatat
landmp, cezalandlrac~m haber vermekte ve yemini ic;:ermektedir. 

Allah Teala : <<Allah'dan daha dogru sozlii kim olabilir?l) buyuru
yor ki; soziinde, haberinde, miijdesinde ve tehdidinde ondan daha ,dog
ru hi~ kimse yoktur, ondan ba§ka ilah ve onun ,dt§mda Rabb yoktur. 

Tefs1r. C. IV. Ji' . II:! 
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88 -- Size ne oluyor ki miinaf1klar hakk1nda iki frr
kaya aynld1n1z? Allah onlan yaptlklanndan dolay1 ba~a
~agi etmi~tir. Allah'1n sapt1rdig1n1 dogru yola getirmek mi 
istiyorsunuz? Allah'1n saptrrd1g1 kimse ic;in, asla yol bula
mazsin. 

89 - Kendileri kiifrettikleri gibi, sizin de kiifretme
nizi isterler. 0 halde onlar, Allah yolunda hicret edinceye 
ka;dar ic;lerinden dost edinmeyin. Eger yiizc;evirirlerse; bul
dugunuz yerde onlan yakalay1p 6ldiiriin ve onlardan ne 
bir dost, ne de bir yardimci edinin. 

90 - Ancak sizinle kendileri aras1nda bir anla~ma bu
lunan bir millete s1gmanlar ve sizinle sava~maktan veya 
kendi milletleriyle harbetmekten bunalarak size ba~vuran
lar mustesnad1r. Allah dileseydi; onlan size musallat eder
di de sizinle sava~1rlard1. Eger sizden uzak durur, sava~
maz ve size ban~ teklif ederlerse, Allah onlara dokunma
niza izin vermez. 

91 - Digerlerinin de sizden ve kendi milletlerinden 
giivende olmay1 istediklerini goreceksiniz. Fitnecilige c;a
ginldlklannda ona can atarlar. Eger sizden uzak durmaz
lar, ban~ teklif etmezler ve sizinle sava~maktan geri dur
mazlarsa; onlan tutun ve buldugunuz yerde 6ldi1riin. i~te 
onlar1n aleyhlerine, size apac;lk ferman verdik. 

Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde mii'minlerin miinaf1klar hakkm
da ikiye bOliinmelerini ho§ kar§1lam1yor. Bu ayetin niizul sebebinde ih
tilaf edilmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Behz'in ... Zeyd ibn Sabit'den 
naklettigine gore; Allah Rasulii Uhud'da (sava§a) f;lkti. Onunla bera
ber f;lkanlardan baz1lan geri dondiiler. Bu geri donenler hakkmda Al
lah Rasuliiniin ashab1 ikiye aynlmi§ti. Bir grup onlan oldiirelim der
ken; diger bir grup hayir diyordu. Bunun iizerine Allah Teala: {(Size 
ne oluyor ki miinaflklar hakkmda iki firkaya aynldlruz?» ayetini in
dirdi de Allah Rasulii (s.a.) : 0 (Medine) temizdir. Ve ate§in giimii§iin 
kirini giderdigi gibi o da pislikleri giderir.>> buyurdular. Bu hadisi Bu
hari ve Miislim, ~u'be'den rivayetle Sahih'lerinde tahric ~tmi§lerdir. 
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Muhammed ibn ishak ibn Yessar'm Uhud vakasn1da zikrettigine gore; 
o giinde Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul ordunun ii~te biriyle geri don
mii§tii. 0, ti~yiiz ki§i ile geri doniince Hz. Peygamberin yanmda yedi
yiiz ki§i kalmi§tl. 

ibn Abbas'tan rivayet ile Avfi §6yle der : Bu ayet Mekke'de miislti
man olduklanm soyleyen ve mti§riklere yard1mc1 olan bir kavim hak
kmda nazi! olmu§tur. Onlar ihtiya~lanm gidermek tizere Mekke'den 
~1kmi§lard1. (Kendi ar~larmda) : Eger Muhammed'in ashabma rast
larsak; onlardan bize bir zarar gelmez, diyorlard1. Onlarm Mekke'den 
~1ktlklanm mti'minler haber almca i~lerinden bir grup: Haydi bfnin 
korkaklarm iizerine gidip onlan Oldtirtin. Zira onlar size kar§l dti§man
lanmza yard1mc1 oluyorlar, demi§ti. i~Ierinden bir grup da : «Stibha
nallah, sizin soylediginiz gibi soyleyen bir kavmi mi oldtireceksiniz? 
Memleketlerini terketmemeleri ve hicret etmemeleri sebebiyle kanlarl 
ve mallan helal mi k1lmacak? demi§ ve ikiye boltinmti§lerdi. Allah Ra
sUlti onlarm yamnda olup bu iki gruptan hi~ birini menetmemi§ti. Bu
nun iizerine Allah Teala: «Size ne oluyor ki mtinat1klar hakkmda iki 
f1rkaya aynldm1z?» ayetini indirdi. Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet et
mi§tir. Bu hadise yakm bir hadis-i §erif Ebu Seleme ibn Abdurrahman, 
ikrime, Miicahid, Dahhak ve ba§kalanndan da rivayet edilmi§tir. 

Sa'd ibn Muaz'm oglundan rivayetle Zeyd ibn Eslem §Oyle demi§
tir : Bu ayet-i kerime ifk hadisesinde Allah Rasulii minbere ~1k1p Ab
dullah ibn t.Jneyy hakkmda konu§tugu zaman, Evs ve Hazrecin om:in 
hakkmdaki soyle§ileri iizerine nazi! olmu§tur. Bu hadis garibdir. Ba§ka 
niizul sebepleri de zikredilmi§tir. 

Allah Teala: «Allah onlan yaptlklanndan dolay1 ba§a§agi etmi§tir.» 
buyuruyor ki; Allah Teala onlar1 geri ~evirmi§ ve hataya dti§iirmti§ttir. 
ibn Abbas, ayetteki ( ~J\ ) kelimesiru; onlan dti§tirmti§, ba§a
§agi etmi§tir, §eklinde anlarken, Katade; onlan helak etmi§tir, Stiddi 
de; saptkhga dti§iirmii§ttir, §eklinde anlami§lardir. 

Allah Teala : «Allah onlan yaptlklarmdan dolayt ba§a§agi ettni§tir.>> 
buyuruyor ki; onlarm yapt1klan §ey; isyan etmeleri, Allah Rasultine 
muhalefet etmeleri ve batlla uymaland1r. 

Allah Teala : «Allah'm saptlrd1gm1 dogru yola getirmek mi istiyor
sunuz? Allah'm sapttrd1g1 kimse i~in sen asia yol bulamazsm.>> buyu
ruyor ki; onlar i~in hidayete hi~bir yol yoktur ve onlan kurtar1p hida
yete gotiirecek kimse de bulunamaz. 

Allah Teala: «Kendileri ktifrettikleri gibi . onlarla mtisavi olaSllliZ 
diye sizin de ktifretmenizi isterler.>> buyuruyor ki; siz ve <;mlar miisavi 
olasm1z diye, sizin i~in sap1khk dilerler ve isterler. Bu da ancak size 
olan dii§manhk ve kinlerinin §iddetinden dolay1d1r. Bunun i~indir ki, 
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Allah Tea1a: «0 ha1de on1ar Allah yolunda hicret edinceye kadar, i~le~ 
rinden dost edinmeyin. Eger yiizc;evirirlerse -ibn Abbas'tan rivayetle 
Avfi'ye gore; hicreti terkederlerse, Siiddi'ye gore ise; kiifiirlerini ac;1ga 
vururlarsa- bu1dugunuz yerde yakalaytp, onlan oldiiriin ve onlardan 
ne bir dost, ne de bir yard1mc1 edinin.n buyuruyor ki; sizler onlan dost 
edinmeyin ve bu durumda devam ettikleri siirece dii§manlanmza kar§l 
onlardan yardtm beklemeyin. Sonra Allah Teala bunlardan baztlanm 
istisna ederek: «Ancak sizinle kendileri arasmda anla§ma bulunan bir 
kavme stgmanlar ... miistesnadtr.» buyuruyor. Ancak sizinle, aralarm
da ban§ veya zimmet anla§masl bulunan bir kavme stgmanlar miistes
nadtr. Onlann hiikmiinii; anla§mali oldugunuz kavmin hiikmti gibi 
yapm1z. Bu .ac;tklama Suddi, ibn Zeyd ve ibn Cerir'e aittir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Siiraka ibn MaUk el-Miid
leci'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah RasUlii Bedr ve Uhud'
da galib gelip civarlarmda bulunanlar, miisliiman oldugunda; Siirakp. \ 
§Oyle dedi: Allah Rasulii'niin kavmim Miidlec; ogullan iizerine Halid 
ibn Velid'i gondermek istedigini duydum. Ona (Allah Rasulii'ne) gide
rek: Sana nimetini hatlrlatlrim, dedim. (Orada bulunanlar) sus. dedi
ler. Allah Rasulii de: Btrakm onu, ne istiyorsun? diye sordular. 0 (Sii
raka), §oyle dedi : Kavmim iizerine (as~er) gondermek istedigini duy
dum. Ben, onlarla miitareke yapmamz1 istiyorum. ~ayet senin kavmin 
miisliiman olursa onlar da . islam'a girerler. Eger miisliiman olmazlar
sa, kavminin kalbi onlara kar§l sert ve ha§in olmasm. Allah RasUlii 
(s.a.) Halid ibn Velid'in elini tutarak : Onun1a git ve istedigini yap, 
buyurdu1ar. Halid de onlarla Allah Rasuliine kar§l ba§kalarma yardtm 
etmemeleri, Kurey§ miisliiman olursa onlarla birlikte miisliiman alma- · 
Iar1 §artlyla ban§ yaptl. Allah Teala da : «Kendileri kiifret tikleri gibi 
onlarla miisavi olasmtz diye sizin de kiifretmenizi isterler ... onlardan 
ne bir dost, ne de bir yard1mc1 edinin.» ayetini indirdi. Bu hadisi, Ham
mad ibn Seleme kanahyla .. . rivayet eden ibn Merduyeh; Allah Teala : 
<<Ancak sizinle kendileri arasmda anla§ma bulunan bir millete Slgi
nanlar ... miistesnad1r.» ayetini indirdi ve onlara ula§anlar onlarla bir
likte ve onlarm anla§masma bagll oluyordu, demektedir ki bu; soziin 
aki§ma gore daha uygun bir ac;Iklamadtr. 

Hudeybiye ban§l hakkmda Buhari'nin Sahih'inde §6y1e denilir : 
Kurey§ ile yapllan ban§ ve ahde girmek isteyenler oraya giriyor, Mu
hammed ve ashabtyla yaptlan ban§ ve ahde girmek isteyen ve seven
ler de onlann ban§ ve ahdine giriyordu. 

ibn Abbas'tan rivayete gore; bu ayet : <<Haram olan aylar «;1kmca 
art1k mii§rikleri buldugunuz yerde oldiiriin.n (Tevbe, 5) ayeti ile nes
hedilmi§tir. 

Allah Tea1fl.: <<Buna1arak size ba§vuranlar miistesna.» buyuruyor 
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ki; bunlar daha once zikredilen ve kendileriyle harpten istisna edilen
lerden ba§ka bir gruptur. Bunlar, kalbleri (goniilleri) bunalmi§ olarak 
harbe gelenlerdir. Sizinle harp etmeyi goniilleri istememektedir. Sizinle 
beraber kavimlerine kar§I harbetmek de onlar i~in kolay degildir. Ne 
sizin lehinizde ne de aleyhinizdedirler. «Allah dileseydi onlan size mu
sallat ederdi de, sizinle sava§Irlardl.» Onlar; sizden uzak durur, sa
Va§maz ve size ban§ teklif ederlerse; Allah onlara dokunmamza izin 
vermez.» Onlar bu halde olduklan siirece, sizin onlarla sava§maya hak
kmiz yoktur. Nitekim Bedir giinii Ha§im ogullarmdan baz1lan mii§rik
lerle birlikte gelmi§ler ve istemeye istemeye sava§ta haz1r bulunmu§
lardi. Abbas da bunlar arasmdaydL i§te o giin Hz. Peygamber (s.a.) 
Abbas'm oldiiriilmesini yasaklami§tlr. 

Allah Teala : «Digerlerini de sizden ve kendi milletlerinden giiven
de olmayi istediklerini goreceksiniz.» buyuruyor ki; bunlar da dl§ go
riinii§ii itibariyle biraz once ge~enler gibidir. Ancak bunlarm milletleri 
digerlerininkinden ba§kadir. Zira bunlar miinaf1klar olup, Hz. Peygalll
ber (s.a.) ve ashabma miisliiman olarak goriiniiyorlardl. Bununla kan~ 

lanm, mallanm ve ziirriyyetlerini onlarm yanmda emniyette k1lmak 
istiyorlar. Maamafih onlar i~lerinden, kafirlerle birlikte ~ah§Iyorlar. On
larm yanmda emniyette olmak i~in onlarm ibadet ettiklerine tapiyor
lardi. Bunlar, i~lerinden onlarla birlikte idiler. Nitekim Allah TeaJa ba§
ka bir ayet-i kerime'de : _«~eytanlan ile ba§ba§a kalmca da : Biz, sizinle 
beraberiz ... derler.n (Bakara, 14) buyurdugu gibi burada da : ccFitneci
lige ~gmldiklarmda ana can atarlar. » buyurmaktad1r. Siiddi'nin soy
ledigine gore; buradaki fitne §irktir. ibn Cerir'in Miicahid'den naklet
tigine gore; bu ayet-i kerime Mekke ehlinden bir grup hakkmda nazil 
olmu§tur. Allah Rasuliine gelmi§ler ve gosteri§ i~in miisliiman olarak 
Kurey§'e donmii§ler, tekrar putlarm oniindc egilmi§lerdi. :Bununla hem 
orada, hem burada emniyet iGinde olmak istemi§lerdi. Allah Teala da 
§ayet aynhp barl§ yapmazlarsa onlarla sava§l emretmi§ti. Bunun i~in
dir ki, Allah Teala : «Eger sizden uzak durmazlar, ban§ teklif etmezler 
ve sizinle sava§tan geri durmazlarsa, onlan tutun ve buldugunuz yerde 
oldiiriin. i§te onlann aleyhlerine, size apa<;Ik ferman verdik.>J buyur
mu§tur. 
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92 - Bir mii'min'in, diger mii'min'i hata d1~mda 61-
diirmesi olur ~ey dei;ildir. Bir mii'min'i' yanh~hkla oldure
nin bir mii'min koleyi azad etmesi ve oldiiriilenin ailesi ba
gl~lamadlk<;a ona teslim edilmi~ bir diyet odemesi gerekir. 
Oldiirulen mii'niin; dii~manm1z olan bir topluluktan ise, 
mii'min bir kole azad etmek gerekir. $ayet sizin ile kendi
leri arasmda andla~ma bulunan bir topluluktan ise, ailesi
ne verilecek bir diyet ve mii'min bir kole azad etmek gere-_ 
kir. Bunlan bulamayan kimsenin Allah taraf1ndan tevbesi
nin kabulii i<;in iki ay ardarda oru<; tutmas1 gerekir. Allah 
Alim, Hakim oland1r. 

93 - Kim de bir mii'mini kasten oldiirurse onun ce
zasi; i<;inde ebediyyen kalacag1 cehennemdir. Allah ona 
gazab etmi~. la'net etmi~ ve biiyiik bir azab hazirlami~trr. 

- Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde bir mu'minin hic;bir §ekilde mu'
min _karde§ini oldurme hakkl olmad1gm1 haber vermektedir. Nitekim 
Buhari ve Miislim'de ibn Mes'ud'dan rivayet edildigine gore; Allah 
Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§lardir: Allah'dan ba§ka ilah olmad1gma 
ve benim Allah'm elc;isi olduguma §ehadet eden miisluman bir ki§inin 
kan1 ancak §U uc;. §eyden biri ile helaldir : Bir nefis mukabili olmas1, 
evli iken zina etmesi ve dinini terkederek (miisluman) cemaatten ay
nlmasi. Bu uc;ten birisi vuku' buldugunda dahi tebea'dan hie; kimsenin 
onu oldurmeye yine de hakk1 yoktur. Bu hak, ancak imamm (devlet 
ba§kanmm) ya da onun vekilinindir. Baz1Ian derler ki: ( Ilk.:. "il ) 
kavli istisna-i munkatl'dlr. 

Bu ayetin nuzftl sebebinde ihtilaf edilmi§ olup Mucahid ve birc;ok
lan §oyle diyorlar : Bu ayet Ebu Cehil'in ana b~r karde§i olan Ayya§ 
ibn Ebu Rabia - ki anneleri Esma Bint Muharripe'dir- hakkmda na-
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zil olmu§tur. Ayya§; musluman oldugundan dolay1 karde§i (Ebu Cehil) 
ile birlikte kendisine i:§kence eden bir adam1 -ki bu da Haris ibn Ye
zid el-Amiri'dir.- oldurmti.§tti.. Yaptlg1 i§kencelerden dolay1 Ayya§ ona 
kotu hisler beslemi§ti. Haris muslti.man olniu§ ve hicret etmi§ti. Ancak 
Ayya§'m bundan haberi yoktu. Mekke'nin fethi gunu Ayya§ onu gordii
gunde, onu hala eski dini uzre sanarak hucum etmi§ ve oldurmti.§tti.. i§
te bunun uzerine Allah Teala bu ayeti indirmi§tir. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de §oyle diyor: Bu ayet Ebu'd
Derda hakkmda nazil olmU§tUr. 0, bir adaml oldti.rmek i~in klllCllll kal
dlrml§ ve kihei ona dogru indirirken altta kalan ki§i islam kelimesini 
(mti.sluman olmak i~in gerekli olan kelimeleri) soylemi§ti. Buna ragmen 
Ebu'd-Derda o ki§iyi oldurmti.§tti.. Bu olay Hz. Peygamber (s.a.) e anla
tllmca; Ebu'd-Derda: 0, bu kelimeleri sadece korunmak i~in soylemi§
ti, demi§, Allah Rasulu de kendisine: Kalbini mi yardm? buyurmu§
lardl. 

Allah Teala : «Bir mu'mini yanh§hkla oldurenin bir mii'min koleyi 
azad etmesi ve oldiirenin ailesi bagi§lamadlk~a ona teslim edilmi§ bir 
diyet odemesi gerekir.)) buyuruyor ki yanll§hkla oldurme halinde bu 
ikisi vacibtir. Bunlardan birisi yanh§hkla bile olsa i§lemi§ oldugu bii
yuk gunah1 ic;:in keffaret vermesidir. Bunun §artl da mu'min bir }{oleyi 
azad etmektir. Burada kafir bir kole azad etmek yeterli gorti.lrnuyor. ibn 
Cerir'in rivayetine gore; ibn Abbas, ~a'bi, ibrahim en-Nehai ve Hasan 
el-Basri: iman §arti oldugundan dolay1 kuc;:uk (c;:ocuk) kolenin azad 
edilmesi yetmez, demi§lerdir. Yine Abdurrezzak kanahyla ... Katade'
den rivayete gore, c;:ocugun azad edilmesi bu konuda yeterli degildir. 

ibn Cerir'in tercih ettigi gorti.§e gore ise; azad edilecek kolenin mus
luman ana babadan dogmu§ olmas1 yeterlidir. Degilse olmaz. Cum
'hur'un gorti.§ti.ne gore ise; kuc;:uk veya buyuk olsun, musliiman kolenin 

. azad edilmesi keffaret olarak sahihtir. 
imam Ahmed der ki: Bize Abdurrezzak'm ... Abdullah ibn Abdul

lah'dan, onun da ansardan birinden nakline gore; o, siyahi bir cariye 
getirmi§ ve §6yle demi§ti : Ey Allah'm Rasulu, benim bir mti.'mini azad 
etme borcum var. ~ayet bu cariyeyi mu'min sayarsamz, onu azad edece
gim. Allah Rasulu cariyeye: Allah'dan ba§ka ilah olmad1gma §ehadet 
eder misin? diye sordular. Kadm; evet, dedi. Benim Allah'm elc;:isi ol
duguma §ehadet eder misin? diye sordular. Kadm; evet, dedi. Olti.m
den sonra dirilmeye inamr m1sm? diye sordular. Kadm; yine evet, dedi. 
Allah Rasulti. de: Onu azad et, buyurdular. Bu hadisin isnad1 sahih olup 
sahabenin isminin belirtilmemi§ olmas1 (s1hhatine) zarar vermez. 

Malik'in Muvatta'mda, ~afii ve imam Ahmed'in Mti.sned'lerinde, 
Mti.slim'in Sahih'inde, Ebu Davud ve Nesei'nin Siinen'lerinde Hilal ibn 
Ebu Meymune kanallyla... Muaviye ibn el-Hakem'den rivayet edildi-
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gme gere; o, bu zenci cariyeyi getirdiginde Allah Rasulu (s.a.) cariye
ye: Allah nerede? diye sormu§. 0 da: Gokte, diye cevab vermi§. Ben 
kimim? sorusuna da cariye : Sen, Alllih'm elc;isisin, diye cevab vermi§. 
Bunun iizerine Allah RasuiU : Onu azad et, muhakkak ki o, mu'mindir, 
buyurmu§lardi. 

Allah Teala : «OldurUlenin ailesi bagi§lamad1kc;a ona teslim edil
mi§ bir diyet odemesi gerekir.)) buyurur ki; katil ile oldurUlenin ailesi 
arasmdaki · ikinci ·vacib budur. Bu· odeme onlarm yakmlanm kaybetme~ 
lerine bir kar§Ihktir. Bu diyetin be§e b61Unerek Odenmesi gerekir. Nite
kim imam Ahmed ve Sunen Sahiplerinin Haccac ibn Ertat kanahy
la.,. ibn Mes'ud'dan rivayetlerine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulu 
(s.a.) yanh§hkla (hata ile) Oldurmenin diyeti alarak; yirmi (adet) iki' 
ya§ma girmi§ di§i deve, yirmi (adet) iki ya§ma girmi§ erkek deve, uc; . 
ya§ma girmi§ yirmi tane deve, dort ya§ml tamamlami§ yirmi erkek 
deve ve dort ya§ma girmi§ yirmi di§i deve olarak hukmettiler. 

Hadisin lafz1 Nesei'nindir. Tirmizi ise §Ciyle der: Hadisi sadece bu 
yonden merfu' alarak biliyorum. Bu hadis Abdullah'dan mevkuf alarak 
rivayet edilrni§tir. Keza hadis bir gruptan da rivayet edilmi§tir. 

Diyetin dorde bOlunerek verilmesinin vacib aldugu da soylenmi§tir. 
Bu diyet katilin kendi mahna degil, baba tarafmdan alan akrabalan 
uzerine vacibtir. ~afii, --Allah ana rahmet eylesin- §Oyle diyar: Allah 
Raswu (s.a.) nun diyetin baba tarafmdan alan akrabalar iizerine ola
cagma hukmettigi konusunda bir muhalifin oldugunu bilmiyarum ... 
imam ~afii'nin i§aret ettigi bu husus, birc;ak hadiste sabittir. Bunlar
dan birisi Buhari ve Mi,islimde Ebu Hureyre'den rivayet edilmi§tir ki; 
bu hadiste Ebu Htireyre §Ciyle diyar: Htizeyl kabilesinden iki kadm do
vti§mU§, biri digerine bir ta§ atarak hem anu, hem de karmndaki (c;a
cugu) oldurmU.§tii. Bunlar, 'Allah Rasulu'nun huzuruna gelerek hasim
la§ml§lar ve Allah RasUlii (kadmm karmndaki) ceninin diyetinin bir 
kole veya . cariye almasma, kadmm diyetinin ise baba tarafmdan akra
balarmca odenmesine htikmetrni§ti. 

Buna gore; yanll§hkla ve kasden (genelde Oldurmede kullamlma
yan bir §eyle) oldurmenin hukmtintin; diyetin vacib olmasl kanusunda 
Slrf yanll§hkla oldiirmenin hukmii gibi almasm1 gerektirir. Ancak bU 
durumda diyet, aradaki benzerlikten dalay1 kasden oldiirmenin diye
tinde aldugu gibi iic;e boltinerek verilir. 

Buhari'nin Sahih'inde Abdullah ibn Omer'den rivayet edilen bir 
hadiste a, §Ciyle de:tni§tir: «Allah Raswii (s.a.) Halid itin Velid'i Hiizey
me ogullan uzerine gondermi§ti. Halid, anlan !slanfa c;agirdigJnda; 
miisliiman olduk, demeyi becerememi§ler ve sabii olduk, sabii olduk, 
demeye ba§lami§lardl. Halid de onlan oldurmeye giri§mi§ti. Bu olay, 
Allah Rasulii (s.a.) ne ula§bgmda ellerini kaldirarak: Ey Allah'1m, Ha-
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lid'in yaptlklanndan sana su~uzlugumu iletirim, buyurmu§, Ali'yi gon .. 
dererek oltilerin ve kopeklerinin yiyecek: yedigi kaplanna varmcaya: ka· 
dar Halid'in telef ettigi mallanmn fidyelerini ve.rdirmi§ti. Bundan an· 
la§lld1gma gore devlet ba§kapmm veya vekilinin yaptlg1 hatalar beyt'iil 
-mal'den odenir. 

Allah Teala: «Oldiirtilenin ailesi bagi§lamadlk~a ... » buyuruyor ki·, 
diyetin Oldiirtilenin ailesine teslim edilmesi gerekir. Ancak onlar bagi§' 
larlarsa diyet vacib degildir. . . 

Allah Teala: «Oldiiriilen mii'min, dii§maminz olan bir topluluk· 
tan ise; mii'~in bir kole az8.d etmek: gerekir.» buyurmU§tUr ki; Oldii• 
riilen mii'min olmakla birlikte dostlan (ailesi) ehH harb olan kafirler· 
den ise onlara diyet verilmez. Sadece katilin, mii'min bir kole azad et~ 
mesi gerekir. 

Allah Teala : «~ayet sizin ile kendileri arasmda andla§ma bulunan 
bir topluluktan ise; ailesine verilecek bir diyet ve mii'min bir kOle azad. . 
etmek gerekir.» buyuruyor ki; §ayet oldiirulenin dostlan (ailesi) zim~ 
met ehli, ya da anla§mah bulunan bir halktan ise; oldiiriilenin diye· 
tini onlarm almaya hakk1 vard1r. ~ayet oldiirtilen mii'min ise diyetin 
tam olmas1 gerekir. Alimlerden bir gruba gore; kafir de olsa hiikiim 

· ayrud1r. Oldiirtilenin kafir olmas1 halinde miisliimana ooenen diyetin 
y~ns1, ya da ii~te bfri olmas1 gerektigi soylenmi§tir. Nitekim bu konu 
geni§c;e anlatilml§tlr. Bu durumda katilin mii'min bir kole azad etmesi 
de vacibtir. 

Allah Teala: «Bunlan bulamayan kimsenin, Allah tarafmdan tev 
besinin kabulii ic;in iki ay ardarda oruc; tutmas1 gerekit.>> buyurur ki; 
iki ay arasmda iftar edecegi (oru~uz ge~irecegi) giinler olmayacak ve 
her iki ay1 da sonuna kadar oruc;lu gec;irecektir. Hastahk, hay1z, ya da 
nifas gibi bir ozrii olmaks1zm ift!r edecek olursa yeniden ba§lar. Se
rer durumunda ihtila.! edilmi§ olup sefer halinde orucu kesip kesmeye
cegi hakkmda iki gorii§ bulunrilaktadir. 

Allah TeAl! : ((Allah tarafmdan tevbesinin kabulii ic;in iki ay ardar
da oruc; tutmas1 gerekir. Allah Alim, Hakim oland1r.>> buyuruyor ki; bu 
yanll§hkla oldiirenin tevbesidir. Aza.ct edecek bir §ey bulamad1gmda pe§
pe§e iki ay oruc; tutar. Oruc; tutmaya giicii yetmeyen ki§i hakkmda ih
tilat edilmi§tir. Acaba bunun altmi§ yoksulu yedirmesi, z1h!r keffare
tinde oldugu gibi v!cip midir, degil midir? Bu. konudaki iki gorii§ten 

. birine gore, altml§ yoksulu doyurmalldir. Nitekim z1h!r keff!retinde bu, 
ac;1k olarak konulmU§ ve fakat burada ac;1kc;a zikredilmemi§tir. Zir! 
makam; tehdid ve korkutma makarmd1r, Altmi§ yoksulu doyurma bir 
c;e§it kolayllk ve ruhsat oldugu ic;in burada zikredilmesi uygun dii§mez
di. ikinci gorii§e gore ise; yed~rip ic;irmeye doniilmez. Ziri, §aye,t vacib. 
olsaydl, ,burada beyan edilmesi gerekirdi. 
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Allah Teala: «Allah Alim, Hakim olandtr.•) 'buyuruyor ki; bunun 
tefsiri daha once defalarca ge~mi§tir. 

Allah Teala yanli§llkla oldiirmenin hiikmiinii beyan ettikten son
ra kasden oldiirmenin hiikmiinii beyana ·ba§layarak : «Kim de bir mii'
mini kasden Oldiiriirse ... )) buyuruyor ki; biiytik giinah1 i§leyen i~in bu, 
§iddetli ve kuvvetli bir tehdiddir. Allah'tn kitabmda bir ~ok ayette bu, 
Allah'a §irk ko§ma ile birlikte zikredilmi§tir. Nitekim a§ag1daki ve bun
lardan ba§ka bin;ok ayette durum b6yledir : (IOnlar ki Allah'm yanm
da ba§ka bir tannya tap1p yalvarmazlar. Allah'm haram klld1g1 cana 
haks1z yere k1ymazlar.)) (Fiirkan, 68), ((De ki: Gelin, Rabbm1zm size ne
leri haram klld1gm1 ben soyleyeyim; O'na hi~bir §eyi §irk kO§maym.)) 
(En'am, 151). 

Oldiirmenin haram kllmd1g1na dair hadisler ger~ekten ~oktur. Bun
lardan birisi Buhari ve Miislim'de ibn Mes'ud'dan rivayet edilen §U ha
dis-i §erif'tir: Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu~lardlr : 

Klyamet giinii insanlar arasmda verilecek hiikiimlerin ilki, kanlar 
hakkmda olacaktir. Ebu Davud'un Amr ibn el-Velid ibn Abde el-M1sri 
kanallyla Ubade ibn Samit'ten rivayet ettigi bir hadiste de Allah Ra
sulii (s.a.) §6yle buyurmu§lardlr: Haram olan bir kam dokmedik~e 
mii'min; Allah'a itaata ko§ar ve salih durumdad1r. Haram bir kam dok
tiigiinde ise yorulur, kahr. Diger bir hadiste: Allah katmda diinyamn 
yok olmas1, miisliiman bir adamm oldiiriilmesinden daha hafiftir, bu
yuruluyor. Ba§ka bir hadiste: Gokler ve yer ehli miisliiman bir adamm 
oldiiriilmesinde birle§Seler, Allah Teala onlartn tiimiinii at e§e sokar, 
buyurulurken; diger bir hadiste de: Bir miisliimamn oldiiriilmesine ya
nm kelimeyle bile olsa yardtm eden ki§i, k1yamet giinii iki gozii arasma 
<CAlla:h'm rahmetinden iimidi kesik. l> yaz1lm1§ olarak gelecektir . buyu-
rulmu§tur. · 

ibn Abbas, -Allah ondan raz1 olsun- bir mii'min'i kasden oldii
renin tevbesinin miimkiin olmad1g1 gorii§iindeydi. 

Buhari der ki: Bize Adem'in ... ibn Ciibeyr'den naklettigine gore; 
o, §6yle demi§tir : Kufe halk1 (ibn · Abbas'm bu gorii§te olup olmad1g1 
konusunda) ihtilaf ettiler. Ben ibn Abbas'a giderek kendisine bunu sor
dum. ~oyle dedi : Bu ayet, <CKim de mii'mini kasden oldiiriirse onun 
cezasi; i~inde ebediyyen kalacagi cehennemdir)J son nazil olan ayettir 
ve onu hi~bir §ey neshetmemi§tir. 

Hadisi Buhari, Muslim ve Nesei muhtelif kanallardan olmak uzere 
~u'be'den rivayet etmi§lerdir. 

Nis 

ki 
bi 
eel 
All 
a~ 

de1 
Al:l 
laJ 
tbJ 
on 
va 
se 
hb 
ed 
ka 
mi 
so: 
di: 
eli 
be 

El 
Al 
di: 
a) 
i~: 
A) 
Ac 
er 
nE 
m 
y~ 
b< 



Nisa, 92-93) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 1787 

Ebu Davud; hadisi Ahmed ibn Hanbel'den rivayet etmi§tir. ~oyle 
ki: ibn Mehdi'nin .. . ·ibn Abbas'tan rivayet ettigine gore o : «Kim de 
bir I]lii'mini kasden olduriirse onun cezast; i~inde ebediyyen kalacag1 
cehennemdir.)l ayeti hakkmda: Onu hi~bir §ey neshetmedi. «Onlar ki, 
Allah'm yamp.da ba§ka bir tannya tap1p yalvarmazlar.)) (Furkan, 68) 
ayeti hakkmda da; §irk ehli hakkmda nazil oldu, demi§tir. -

ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in ... Said ibn Cubeyr'den nak-
• I 

lettigine gore; o, §oyle demi§tir : Ibn Abbas'a : «Kim de bir mii'mini 
kasden oldururse onun cezas1; i~inde ebediyyen kalacag1 cehennemdir.,> 
ayetini sordum. Ki§i, islam'I ve islam'In hukumlerini bilir (kabul eder) · 
sonra kasden bir mu'mini oldururse; cezas1 cehennem olup ona tevbe 
yoktur, dedi. Bunu Mucahid'e soyledim. Pi§man olan must~snadtr, dedi. 

Yine ibn Cerir der ki: Bize ibn H·umeyd'in ... Salim ibn Ebu Ca'd'
den naklettigine gore; o, §oyle demi§tir: Gozleri kor olduktan sonra ibn 
Abbas'm yanmdaydtm. Ona bir adam gelerek §Oyle seslendi : Ey Abdul
lah ibn Abbas, bir mu'mini kasden Olduren ki§i hakkmda ne dersin? 
tbn Abbas : «Onun cezas1 i~inde ebediyyen kalacag1 cehennemdir. Allah 
ona gazab etmi§, la'net etmi§ ve buyuk bir azab hazirlallll§br.)) diye ce
vab verdi. Adam: Tevbe eder, salih ameller i§ler, sonra da hidayete erer
se ne dersin? deyince; ibn Abbas §oyle dedi: Anas1 aglasm, tevbe ve 
hidayet ona nereden gelsin ki? Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin 
ederim ki; Peygamberimiz (s.a.) den §Oyle dedigini i§ittim : Bir mu'mini 
kasden oldurenin anas1 aglasm. (olduriilen mu'min) ktyamet gunii Rah
man'm ar§'l onunde sag veya sol eliyte kanlar akan boyun damarlanm; 
sol eliyle yani digeriyle de katilini yakalamt§ olarak gelecek ve §Oyle · 
diyecek: Sorun §Una, beni ni~in oldurmii§? Abdullah'm nefsi kudret 
elinde olan (Allah) a yemin ederim ki; bu ayet nazil olmU§ ve peygam
berimiz (s.a.) ruhunu teslim edinceye kadar onu hi~bir ayet neshet
memi§, ondan sonra bir burhan da nazil olmamt§tlr. 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer'in.. . Salim ibn 
Ebu Ca'd'dan, onun da ibn Abbas'tan naklettigine gore; bir adam ibn 
Abbas'a gelerek: Bir adam1 kasden olduren ki§i hakkmda ne dersin? 
diye sormu§tu: 0: «Cezas1 i~inde ebediyyen kalacag1 cehennemdir ... » 

ayetini okuduktan :sonra §oyle dedi: Bu ayet son nazil olan ayetler 
i~inde nazil oldu ve Allah Rasftlu (s.a.) vefat edinceye kadar onu hi~bir 
Ayet neshetmedi. Allah Rasulu (s.a.) nden sonra ise vahiy inmemi§tir. 
Adam : Eger tevbe eder, iman eder, salih ameller i§ler sonra hidayete . 
ererse ne dersin? aiye sordugunda; ibn Abbas §oyle qedi: Tevbe ona 
nereden gelsin ki? Ben Allah Rasftlu (s.a.) nun §Oyle buyurdugu11u i§it
mi§tim: Bir adam1 kasden oldurenin anas1 aglasm. (Olduriilen ki§i) kt
yamet gunii ar§'m oniinde sag veya sol eliyle katilini; sag veya sol eliyle 
boyun damarlanndan kan akar oldugu halde ba'§ml tutmU§ olarak gele-
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cek ve §Oyle diyecek : Ey Rabb1m, sor kuluna beni ni~in Oldiirmii§? ... 
(. ..... ......... .. ...... ) 
ibn Ebu Hatim'in naklettigine gore; seleften Zeyd ibn Sabit, Ebu 

Hiireyre, Abdullah ibn Orner, Ebu Seleme Ibn Abdurrahman, Ubeyd 
ibn Umeyr, Hasan, Katade ve Dahhak ibn Miizahim kasden adam ol~ 
diirenin tevbesinin kabul olmayaca~ gorii§iindedirler. Bu konuda bir 
~ok hadis-i §erif varid olmu§ olup, bunlardan birisini Haf1z Ebu Bekr 
tbn Merduyeh tefsirinde §Oyle zikreder: Bize Da'lec' ibn Ahmed'in ... 
Abdullah ibn Mes'f1d'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine 
goye; Rasulullah §oyle buyurmu§lardlr: Oldiiriilen, k1yamet gunii (bir 
eliyle) katiline yapl§IDl§, diger eliyle b~Inl tutmu§ olarak gelir de: Ey 
Rabbun, sor §Una, beni ni~in oldiirmii§? der. Katil: (Ey Rabbim) izzet 
ve §eref Senin i~in olsun diye onu .Oldiirdiim, der. ·Bunun iizerine Allah 
Teala: 0 (izzet ve §eref) Benimdir, buyurur. Bir diger maktul. katiline 
yapi§IDl§ olarak gelir ve: Rabbim, sor §Una beni ni~in oldiirmii§? der. 
Katil : izzet ve §eref falancarun olsun diye onu oldiirdiim, diye cevab 
verir. Allah Teala : 0 (izzet ve §eref) onun degildir, buyurur da giinahi 
ona yiiklenir ve yetmi§ giiz (sene) cehenneme inmeye devam eder. 

Hadisi Ebu Bekr ibp. Merduyeh, Nesei'den ibrahim ibn el-Mu'temir 
kanahyla ... Mu'temir ibn Siileyman'dan rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Safvan ibn isa'nm .. . Muaviye - Allah · 
ondan raz1 olsun- den naklettigine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Ra
sulii (s.a.) nun : Kafir olarak olen veya bir mii'mini kasden oldiirenin 
di§mda her bir gunah1 Allah'm bagi§lamasi urimlur, buyurduklanru i§it
tim. Hadisi, Nesei de Muhammed ibn el-Miisenna kanahyla Safvan ibn 
isa'dan rivayet etmi§tir. 

ibn Merduyeh der ki: Bize Abdullah ibn Ca'fer'in .. . Ebu'd-Derda' 
dan rivayetirie gore; o, Allah. RasUlii (s.a.) nu §Oyle buyururken i§it
mi§ : Mii§rik olarak olen veya bir mii'mini kasden oldiirenin di§mda 
Allah Teala'mn her giinahi bagi§lamasi umulur. Hadis bu kanaldan 
rivayetinde ger~ekten garib olup mahfuz olan rivayeti bundan bir on
ceki Muaviye rivayetidir. En dogrusunu Allah bilir. 

Yine ibn Merduyeh'in Bakiyye ibn Velid kanahyla .. . ibn Omer'den, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore RasUlullah §oyle bu
yurmu§tur: Kim bir mii'mini kasden oldiiriirse; Allah Teala'y1 inkar 
etmi§ (Allah'a kiifretmi§) olur. Bu hadis de miinker olup, isnadi hak-
kmda c;ok §ey soylenmi§tir. . 

imam Ahmed,der ki: Bize Nadr'm ... Ukbe ibn Malik el-Leys'den ri
~ayetine gore; o §oyle demi§tir : Hz. Peygamber (s.a.) bir seriyye (askeri 
birlik) gonderdi. Bunlar bir kavme saldirdilar. 0 kavimden bir adam 
ka~t1. Seriyye'den birisi; kihcim c;ekmi§ olarak onun pe§ine dii§tii. Kav
min ic;inden kac;an ki§i; ben mtisliimamm, dediyse de onun soyledigine 
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bakmayarak vurdu ve Oldtirdti. Haber Allah Rasulti (s.a.) ne ula§mca 
bu konuda ag1r sozler soyledi ve bu da katile ula§tl. Allah R~ulti (s.a.) 
hutbe okurken katil: Allah'a yemin ederim ki soyledigi sozleri sadece 
oldtirtilmekten kurtulmak i9in soylemi§ti, dedi. .Allah Rasulti hem on
dan ve hem de onun tarafmdan olan insanlardan ytiztinti 9evirerek hut
besine devam buyurdu. Katil tekrar : Ey Allah'm Rasulti, soyled!gi soz
leri sadece oldtirtilmekten kurtulmak i9in soylemi§ti, dedi. Allah Rasulti 
yine ondan ve onun tarafmdaki insanlardan ytiztinti 9evirerek hutbe
sine devam buyurdu. Adam sabredemeyerek ii(;!tincti defa : Ey Allah'm 
Rasulti, Allah'a yemin ederim ki o, bunlan sadece oldtirtilmekten kur
tulmak i9in soylemi§ti, dedi. Bunun tizerine Allah Rasulti ytiztinde ho§
nutsuzluk ifadesiyle ona donerek ii9 defa: Muhakkak ki Allah Teala bir 
mti'mini olc;ltirenden yiiz9evirmi§tir, buyurdu. Hadisi Nesei de Stiley
man ibn Mugire'den rivayet etmi§tir. 

Halef ve selef alimlerinin cumhurunun gorti§ti ise §oyledir: Katilin 
kendisi ile Rabbi arasmdaki hususlarda tevbesi vardtr. (makbUldtir). 
§ayet tevbe eder, rticu' eder, boyun eger ve salih ameller i§lerse; Allah 
onun kottiltiklerini iyiliklere 9evirir. Oldtirtilenin karanhgu:i1 giderir de , 
onu istediginden ho§nutlukla vazge9irir. Allah Teala: «Onlar ki, Al
lah'm yanmda ba§ka bir tannya tap1p yalvarmazlar... Ancak tev'be 
eden, inamp salih amel i§leyenlerin, i§te onlarm Allah kottiltiklerini iyi
liklere 9evirir.» (Furkan, 68- 70) buyurur ki; bu, neshedilmesi ve mti§
riklere hamledilmesi caiz olmayan bir haberdir. Bu ayetin mti'minl.ere 
hamledilmesi ise zahirin tersine olup delile muhta9tlr. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de: «De ki: Ey kendi nefis
lerine kar§l haddi a§an kullanm, Allah'm rahmetinden timidinizi kes
meyin.)) (Ztimer, 53) buyurur ki; bu ayet ktiftir, §irk, §Uphe, nifak, ol
dtirme ve fisk, ya da bunlann di§mdaki btittin gtinahlar hakkmda. -umu
midir. Her kim neden dolay1 tevbe etmi§ olursa olsun Allah Teala onun 
tevbesini kabul eder. Yine ba§ka bir ayet-i kerime'de de : «Allah ken
disine ortak ko§may1 bagi§lamaz. Bundan ba§kastm diledigine bagt§
lar.)) (Nisa, 48) buyuruluyor ki; bu ayet de §irkin di§mda btittin gti
nahlar hakkmda umumi olup, bu surede bu . ayetten once ve sonra 
timidi kuvvetlendirmek tizere zikredilm~§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Buhari ve Mtislim'de zikredilen israilogullarma ait bir habere gore; 
birisi ytiz ki§iyi Oldtirmti§ sonra bir alime: Benim i9in tevbe var mt? 
diye sormu§tu. 0 da : Seninle tevbe arasma kim girebilir? diye cevab ve
rerek ona, Allah' a iba.det edilen bir memleketin yolunu gostermi~, o. da 
oraya dogru yola 91km1§tL Yolda oldtigti zaman kendisini rahmet me
lekleri almi§tr. Mtiteaddid defalar zikrettigimiz gibi §ayet bu, israilogul
lan hakkmda vuku' bulmu§Sa evleviyyetle bu timmet hakkmda da tev-
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benin makbUl olmas1 gerekir. Zira Allah Teala onlarm iizerine konulmu:~ 
olan yiikleri, miikellefiyetleri bizden kaldlrffil§ ve peygamberimizi mii
samahah hanif dini iizre gondermi§tir. ((Kim de bir mii'mini kasden 
oldiiriirse onun cezast; i~inde ebediyyen kalacag1 cehennemdir.J> ayet-i 
kerime'sine gelince; Ebu Hiireyre ve seleften bir gruburt soyledigine gore 
eger Allah Teala cezalandmrsa bu takdirdeki cezas1 budur. Bu a~tkla
mayl ibn Merduyeh, Muhammed ibn Cami el-Attar kanallyla . .. Ebu Hii
reyre'den merfu' olarak rivayet etmi§tir. Ancak bu, sthhatli degildir. 
Bu ifadenin manas1: ((§'ayet cezalandtnlacak olursa cezas1 budur.» §ek
linde olup, her gtinah hakkmdaki tehdid bu kabildendir. Miivazene ya 
da dii§iirme (ihbat) gorii§lerine sahib olanlarm soyledigine gore; bu 
cezamn kendilerine ula§masma i§lemi§ olduklan salih ameller engel 
olmu§ olabilir. Tehdid babmda soylenecek sozlerin en giizeli de budur. 
Allah Teala dogruyu en iyi bilendir. 

Katilin ate§e girecegi noktasmdan hareket edersek bu, -ibn Abbas 
ve onun gorii§iinde olanlann soyledigine gore- kendisi i~in tevbe olma
masmdandtr. Cumhur'un kavline gore ise, kendisini bundan kurtaracak 
salih amel!eri olmamasmdandtr. Ama orada ebedi kalmas1 sozkonusu 
degildir; ayetteki ( ..) ~I ) kelimesi, uzun sure kalma anla,mmda
dir. Rasulullah (s.a.) m bir~ok hadisinde varid oldugu iizere; kalbinde 
imandan bir zerre miktan olan kimse; mutlaka ate~ten ~Ikacaktlr. Mua
viye'nin hadisine gelince ki; burada: Katir olarak olen veya bir mii'
mini kasden oldiirenin dt§mda Allah'm her giinahi ba~§lamasi umulur, 
denilmektedir. Buradaki ( ~ ) kelimesi terecci i~indir. Her iki §e

kilde terecci'nin· nefyedilmesi durumunda, bunlardan birinden vuku' 
nefyedilmi§ olmaz ki, bu da zikrettigimiz deliller I§Igmda katl yani ol
diirmedir. Kafir olarak olen kimsenin ise, kesinlikle bagt§lanmayaca~
na dair a~Ik nass vardtr. Oldiiriilen ki§inin ktyamet guniinde katilden 
hakkml istemesine gelince bu; insanlarm · hukukundan bir hak olup 
tevbe ile sak1t olmaz. Bu konuda Oldiiriilen ki§iyle mall ~ahnan, mali 
gasbedilen, iftira edilen ve diger insan haklan arasmda fark yoktur ve 
bunlarm tevbe He dti§meyecegi, tevbenin sthhatli olabilmesi i~in bu 
haklann kendilerine mutlaka odenmesi gerektigi ve §ayet odenmesi 
miimkun olmaz ise ktyamet giiniinde istenecegi konusunda icma' var
dir. Ancak cezalandtrmamn vuku' bulmast bu haklann istenmemesini 
gerektirmez. Bu durumda katilin salih amelleri olabilir. Bunlann bir 
ktsmt Oldiiriilene ~evrilir ve sonra ona Allah'm fazlmdan bir ecir (mii
kafat) verilir ve o da cennete girer. Ya da Allah Teala oldiiriilen kim
seye bu oldiiriilmii§ olmasma kar§thk olmak iizere cennet ko§kleri, ni
metleri, cennette derecesini yiikseltme ve benzeri §eylerle fazhndan di
ledigini bagt§lar. Allah Teala en iyi bilendir. 
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Kasden Oldiirmenin dunyada ve ahirette ayn ayn htikilmleri var
dir. Diinyada; oldtirtilenin ailesinden katil iizerine tasalh.itu sozkonu
sudur. Allah Teala bir ayet-i kerime'de : «Kim zulmedilerek Oldtirtiliir
se; gerc;ekten biz, onun velisine bir hak tammi§IZdir.>> (isra, 33) buyu
ruyor ki; oldiirtilenin aJlesi §U tic; konuda muhayyer birakillnl§tlr : Ya 
Oldtirme, ya affetme. ya da k1rk hamile deve, otuz adet dort ya§Im ta
mamlami§ erkek deve, otuz adet dort ya§ma girmi§ di§i deve o!mak iize-· 

f -
re tic;e bOltinmii§ halde ag1r diyet alma. Nitekim bu konu, ahkam kitap-
lannda anlatilmi§tlr. 

imamlar; kole azad etme keffareti, ya da pe§pe§e iki ay orug tutma 
veya altmi§ yoksulu doyurma §eklinde bir keffaretin gerekip gerekme
yecegi konusunda aynen hata He oldiirmenin keffaretinde oldugu gibi 
iki gorii§e sahiptirler. ~afii ve ashab1 ile alimlerden bir grup keffaretin 
gerekecegini soylemi§lerdir. Zira bata ile (yanh§hkla) oldtirmede kef
faret gerekiyorsa; kasden oldiirmede bu, evleviyyetle gereklidir ve bu 
konuyu yemin-i gamus'un keffaretine benzeterek :t:m konuda kasten 
terkedilen namazlar hakkmda verilen hiiktimle gorti§lerini kuvvetlen
diriyorlar. Yanli§llkla oldugunda ise, bu konuda zaten ittifak etmi§
lerdir. 

imam Ahmed'in ashab1 ve digerleri ise §oyle demi§lerdir : Kasden 
oldiirme; keffaretlendirilmeyecek kadar btiyiiktiir ve bunda keffaret 
yoktur. Yemin-i gamus da boyledir. Bu iki §ekil ile kasden terkedilen na
mazlar arasm1 ay1rmaya imkan yoktur. Onlar;, kasden terkedilmi§ bile 
olsa namazlarm kazasmm vacib oldugu gorii§iindedirler. 

Kasden oldiirmede keffaretin vacib oldugu gorii§iinde olanlar, imam 
Ahmed'in rivayet ettigi §U hadis-i §erif'e dayanmaktadirlar: Bize Arim 
ibn Fadl'm ... Vasile ibn Eska'dan rivayetine gore; o §oyle demi§tir: 
Stileym ogullarmdan bir grup Hz. Peygamber (s.a.) e gelerek: Bizim bir 
ar}(ada§lffilZ ate§i (cehenneme girmeyi) gerektiren bir i§ i§ledi, demi§
Jerdi. Allah Rasulii §oyle buyurdular : Bir kole azad etsin. Allah Teala 
azad edilen kolenin her bir UZVU kar§Ihgmda OllUll bir UZVUllU ate§ten 
kurtanr. , 

'imam Ahmed der ki : Bize ibrahim ibn ishak'm ... Garif ed-Dey
lemi'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Biz; Vasile ibn Eska•a gide
rek; bize Allah Rasulti (s.a.) nden duydugun bir hadis rivayet et, dedik. 
~oyle konu§tu : Bizden cehennemlik olmasim gerektiren bir i§ yapmi§ 
olan oir arkada§lmiz hakkmda Allah Rasulii'ne gitmi§tik. Bir kole azad 
ediniz. Allah Teala o kolenin her bir uzv:.t mukabilinde onun bir uzvunu 
ate§ten azad eder, buyurdular. 

Hadisi Ebu Davud ve Nesei de ibrahim ibn Ebu Able kanallyla ri
vayet etmi§lerdir. Ancak Ebu Davud'un Garif ed-Deylemi'den rivayetin
deki lafzma gore Garif ed-Deylemi §oyle demi§tir: Vasile ibn el-Eska'a 
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vard1k ve : Bize ic;inde fazlallk ve noksanhk olmayan bir hadis rivayet 
et, dedik. K1zarak: Sizden biri evinde mushaf as1h dururken Kur'an 
okur da eksiltip, fazlala§tlnr m1? dedi. Allah Rasultinden i§ittigin 

bir hadis istemi§tik, dedik. o da §oyle dedi: Oldtirmek suretiyle kendi
sine ate§i vacib k1lm1§ olan bir ~rkada§1m1z hakkmda Allah Rasulti 
(s.a.) ne gitmi§tik. ~oyle buyurdular : Ondan (onun yerine) bir kale 
azad ediniz. Allah Teala kolenin her bir uzvu mukabilinde onun bir uz
vunu ate§ten azad eder. 

------- i Z A H I -----

Kas1dll ve hatall oldiirme konusu; islam Ceza hukukunun en 
onemli konuland1r. Oldtirme ve kiSas iizerinde hassasiyetle duran is
lam; be§eri hukuk sistemlerinin hic;birinde rastlanmayan esaslar ge
tirmi§tir. Bu esaslan detayll olarak ettid etmi§ olan Abdtilkadir Ude'h 
kas1dll ve hatah oldtirmenin ahkamm1 §6yle ac;1khyor : 

Kas1dh Oldiirme Su~unun Hiikiimleri 

islam hukukunda kas1dh oldtirme suc;unun hiiktimleri tic;ttir : 
a) Oldtirtilen ki§i canh bir insan olmalld1r. 
b) Oldtirme suc;lunun kendi fiilinin neticesi olmalld1r. 
c) Suc;lu oldtirme0 kasdetmelidir. 
islam hukukunda kas1tll oldiirme suc;larmm riiknti olarak kabul 

edilen bu esaslar, MISir ceza kanunu ve diger be§eri hukuk sistemlerinin 
esas olarak aldlklan riiktinlerin aymd1r. 

1 - OldiiriiJen Canh Bir insan Olmalu:br 

Bir canllya yonelmi§ bulunan oldtirme suc;u tabiatl itibanyla canh 
varhklara tecavtiz anlamm1 ta§Ir. Bunun ic;in islam hukukc;ulan buna 
cana saldm adm1 vermi§lerdi.r. Binaenaleyh suc;un gerc;ekle§mesi ic;in 
saldmya ugrayan ki§inin insan olmas1 gerekir, aynca oldtirme suc;u
nun i§lendigi anda hayatta bulunmas1 icabeder. Mesela canll bir hayvan1 
oldtirmek tizere ate§li silahml bo§altan birisi, kaSidh oldtirme suc;un
dan sorumlu olmaz. Ancak l.Jir hayvam telef etme suc;undan sorumlu 
olur. Keza olii bir .insanm oldtigtinti bilmeden oldtirmek kasdlyla kar
mm yaran veya ba§mi vticudundan koparan kimse onun katili olarak 
kabul edilmez. <;tinkti oliim fiili, onun eyleminin neticesinde ortaya pk
mami§tlr. Aynca i§ledigi sue;, canlmm Oltimtinden sonra vuku' bulmu§tU 
ki, canhmn oltimtinden sonra onu tekrar oldiirmek imkam mevcut de
gildir. Veya bir ba§ka ta'birle i§ledigi fiil mtimktin olmad1gmdan dolayt 
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bir ki§i kas1dh oldiirme sw;undan sorumlu tutulamaz. Ancak bir oliiye 
sayg1 gostermedigi ve mahremiyetini ~ignedigi i~in cezalandmhr. 

islam hukukunda ittifakla kabul edilmektedir ki, alum fiili muhak
kak oliime sebeb olan bir fiil olsa, ancak hayatta kalabilmesi ve hayatim 
siirdiirebilme imkam da mevcut olsa mesela karmm yarsa veya bagir
sagim de§se ve ikinci ki§i de boynunu koparsa bu vak'ada katil ikinci
sidir. <;unkii hayat1 ortadan kald1ran veya hayat hiikmunde olan du
rumu yokeden ki§i ikincisidir. islam Hukuk~ulan bu hadiseye delil ola
rak Hz. Orner (r.a.) in bir va:k'asm1 naklederler. §oyle ki, Hz. Orner (r.a.) 
yarala.mnca yanma doktor girer ve ona siit i~irir. Yava§ yava§ katlla'§
maya ba§lar. Doktor onun olmek iizere oldugunu anlar ve halka vasiyet 
et, der. Hz. Orner de vasiyet ~er ve hilatetin §U.ra ehline kalmas1 gerek
tigini belirtir. Bunun :Uzerine ashab-1 guzin onun vasiyyetini icma' ile 
kabul ederler. §u halde yaralanan ki§inin hayatta kalma ihtimali bu
lundugu miiddet~e onu ikincisi oldurmii§ sayihr ve katil odur. T1pkl iyi
le§mesi miimkiin olmayan bir hastayl oldiirmek gibi. 

Fakat birinci su~lunun fiili, tecaviize konu olan ki§iyi hayat hiik
miinde alan durumdan ~Ikarmi§Sa, mesela bag1rsaklanm koparmi§ ve 
tamamen dagitmi§Sa ikinci §ah1s ta gelip onu kesmi§se bu noktada 
islam hukuk<;ulan ihtilat etmi§lerdir. Bir grup, katilin birinci ki§i ol
dugunu kabul etmektedir. Zira birinci §ahis, maktulii oldiirecek bir hale 
getirmi§tir. Binaenaleyh onun durumu artik mutlak manada Oliiniin 
durumu gibidir. Ancak bu duruma dii§en ki§inin konu§maktan aciz, 
idrakini yitirmi§ se~me yetenegini kaybetmi§ olmasm1 §art ko§makta
dirlar. Eger muntazam bir sozle konu§mU§Sa onun bu konu§masmi iste
mek gibi. 

Diger bir grup ise, katilin ikinci §ah1s oldugunu kabul etmektedir
ler. Qiinkii cam ~1kmak iizere olan ki§i, hayatta olmasa bile hayatta 
hiikmiindedir. Ruhunu· teslim etmedigi siirece ba§kasma varis olabilir. 
Vasiyet edecek ki§i, ondan once olecek olursa ona vasiyet etmesi caiz
dir. Keza konu§abilecek gii<;te olur da miisliiman oldugunu izhar eder
se, miisliimanllgi kabul ,edilir ve musliiman olan varislerinin mirasma 
hak kazamr. §u halde o, ya canlld1r ya oliidiir. Bunun di§mda bir ba§ka 
degerlendirme sozkonusu olamaz. Ruhunu teslim etmedigine g(}re alii 
oldugu soylenemez. Oyleyse ne kadar yaralanmi§ olursa olsun, o ki§i 
can1Id1r. Binaenaleyh ona herhangi bir §ey yapan ki§i, yaptig1 fiiliyle 
oliimiinii ~abukla§tlrrni§tlr. Ve o ki§i, kas1th katildir. 

Anne karmndaki cenin; hi~bir §ekilde canll insan olarak kabul edi- 1 

lemez. islam hukukunda cenin i~in «bir bak1mdan canll bir bak1mdan 
cansiz» ta'biri kullamllr. Binaenaleyh cenini oldiiren ki§i, kas1dli katil 
olarak kabul edilemez. Sadece ozel bir tiirden katl ,su<;unu i§lemi§ olarak 

Tefsir, C, IV. F. 113 
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degerlendirilir ve ona huslisi bir ceza verilir. Bu konudan ilerde soze
decegiz. M1s1r ceza kanunu da bu huslista islam hukukuna uymaktad1r. 
QO.nku· ceza kanununa gore ana karrundaki bir cenini oldurme i~in ka
rarla§tmlmi§ bulunan ceza uygulanmaz. Bunun yerine 260. maddede 
ve hamile kadmlarm hamlini iskat ba§llkh 2. ve 3. bentteki cezalar uy
gulamr. 

Tecavuze ugrayanm (su~a konu olanm) cinsiyetinin, dininin, 
renginin, ya§mm, turunun, zay1fh~nm veya sagllkh olmasmm kas1dll 
olarak oldO.rUlmO.§ kabul edilmesi i~in hi~bir te's'iri yoktur. Binaenaleyh 
maktulun yabanc1 veya su~lunun bagh bulundugu devletin vatanda~I 
olmas1 arasmda fark yoktur. Keza katilin dinine veya bir ba§ka dine 
mensub olmas1, mutedeyyin olup olmamas1, siyah veya beyaz olmas1, 
Arap veya Arap olmayan 'bir kavimden olmas1, ku~O.k veya buyuk ol
masi, erkek veya di§i olmas1, gu~lu veya zay1f olmas1, hasta veya sag
lam olmas1 arasmda hi~bir fark yoktur. Keza maktUI hasta ise, hasta
hgmm basit veya oldurucu olmas1 §ifayab olmasmin mumkun olup ol
mamasi gibi hususlarin hi~bir onemi yoktur. Binaenaleyh herhangi bir 
insam -nas1l olursa olsun- Olduren ki§i kasidll.katil olarak kabul edilir. 
isterse katil maktUlii dayamlmaz acilanndan kurtarmak i~in oldO.rmO.§ 
olan bir doktor olsun. Neticede bir insam olduren ki§i, kas1dh katildir. 

Maktulun cussesinin mevcut olmas1, katl su~unun i§lenmi§ olarak 
kabul edilmesi i~in §art degildir. Katl vak'asmm ger~ekle§tigine dair 
deliller bulundugu surece davanm a~Ilabilmesi i~in maktulUn vucudu
nun ortada bulunmasi §arti yoktur. 

Bu anlattig1m1z huslislarda islam hukukuyla M1s1r ceza hukuku 
arasmda bir aynllk mevcut degildir. MISlr ceza kanunu, bu birinci ruk
ntin mevcudiyeti i~in saydiklanmiZin di§mda bir §art ara§tlrmaz: Ancak 
isla~ hukuku, bu sayilanlann di§mda maktulun ma'sum olmas1ru yani 
kammn heder saytlmami§ bulunmasm1 §art ko§ar. 

,islam hukukuna gore ma'sumiyetin .esasi muslumanhk ve emand1r. · 
Eman sozunun muhtevas1 i~erisine cizye, sozle§me, ban§ andla§masi 
gibi akidlerin hep.si girer. Buna gore mO.SIO.man, zimmi ve musluman
larla sozle§mi§ bulunan kimseler, ban§ andla§masi yapmi§ olanlar, is
lam devletinin topraklarma . eman ahdiyle girmi§ bulunanlar, -isterse 
islam devletine sava§ a~ml§ bulunap. bir devletin vatanda§I olsun eman 
ahdine haiz bulundugu surece- ma'sum sayll1r. Bir devletin topraklan 
i~erisine girme izninin verilmesi, izin sona erinceye kadar eman ahdi 
say1hr. i§te bu saydiklanmizm tumu islam hukukuna gore ma'sumdur. 
Yani mallan ve kanlan mubah degildir. Herhangi bir ki§i kasidli olarak 
bunlan oldurecek olursa, katili kas1d1I oldurme su~undan sorumlu tu
tulur. imam Malik'in, ~afii'nin ve Ahmed ibn Hanbel'in gorO.§O. budur. 

imam A'zam Ebu Hanife'ye gore ma'sumiyetin esas1 islamiyet de-
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gildir. Ona gore ki§i; bulundugu yerine ma'sumiyeti, islam'm dokunul
mazhgl ve eman ahdiyle ma'sumdur. Binaenaleyh islam diyannda ya
§ayan ki§iler dar'Ul-islam'da bulunduklan siirece ma'sumdurlar. Kay
nagml Miisliimanlarm kuvvet ve toplulugundan alan islam'm dokunul
mazhgma haiz bulunanlar ma'sumdurlar. Dar'iil-Harb ahalisi ise rna•:.. 
sum degildir. <;iinkii onlar, islam devletine kar§l muharib durumunda
dirlar. Eger dar'iil-Harb'te bir miisliiman varsa onun miisliiman olmas1; 
miisliiman kuvvetler i~erisine dahil olmami§ bulundugu ic;in, ma'sumiy
yet kazand1rmaz. 

Ebu Hanife'nin gorii§ii He diger imamlann gorii§ii arasmdaki fark 
§Uradan gelmektedir: Ebu Hanife'ye gore; dar'iil-Harb'teki bir miislii
mamn oldiirtilmesi cezai miieyyide konusu olamaz. Qiinkii o, ma'sum 
degildir. Diger imamlara gore ise cezalandmhr, Qiinkii, o, miisliiman 
olmakla ma'sumiyet kazanmi§tir. Kam ve cam haram'd1r. Ve dar'Ul
islam dl§Inda ya§amasmm hic;bir onemi yoktur. ' 

Ma'sumiyetin esas1 islam ve eman olduguna gore bu hiikmiin da
yandlgi esas ortadan kalkmca ma'sumiyet de ortadan kalkar. Binaena
leyh miisliiman irtidad etmekle, miiste'men veya muahid emammn sona 
ermesiyle veya ahdini bozmakla kanlan heder saYihr. islam devleti ile 
muharebe halinde bUlunan devletin vatanda§lan i~in asia ma'sumiyet 
sozkoimsu degildir. islam devletiyle muharib durumda olan devletin 
vatanda§larma islam hukuku 1stllahmda harbi ad1 verilir. Harbinin as
lmda kam hederdir. Ancak eman dileyip kendisine eman verilmesiyle 
muvakkat olarak -eman siiresince-- kam ma'sum olur. Ayrwa muharib 
olan devletin vatanda§I;' bagh bulundugu devlet islam devletiyle soz
le§me yap1p muvakkat olarak harb haletini ortadan kaldmnca veya zim
met akdi yap1p islam devletinin zimmeti altma girinci harbinin kam 
ma'sum say1hr. ~u halde ma'sumiyet ban§ akdine veya zimmet sozle§-
mesine baghd1r. . 

Emamn son bulmas1 ve irtidadla ma'sumiyetin ortadan kalkmas1 
evli ki§inin zinas1, yol kesmek ve kas1dh oldiirmek gibi baz1 suc;larm i§-

, lenmesiyle ma'sumiyet ortadan kalkar. Bunlar saYica bellidirler. Ebu 
Hanife'ye gore isyan suc;unu i§lemekle de ma'sumiyet zail olur. isyan; 
qevletin diizenine ve kanunlanna kar§l c;1k1p, diizeni yiiriiten ve kanunu 
tatbik edenlere ba§ kaldtrmaktlr. islam hukukunda asilere, bagiler adl 
verilir. Bu su9larm her birisi iizerinde dururken, bu nokta iizerinde 
hirer hirer tafsilath bilgi verecegiz. 

Ki§inin ma'sumiyeti ortadan kalkmca kam heder say1hin ki§ileri 
oldiirenlere, amme kuvvetlerinin gorevini iistlenmek SU9Undan dolay1 
ceza verilebilir. Yoksa katil olarak ceza verilemez. Dart mezhebte de 
kuvvetli olan g()rii§ budur. 

Harbi: islam devletiyle sava§ halinde bulunan bir devlete mensub 
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olan ki§idir. icma-i Ummet'le har'binin kam heder say11Ir. Binaenaleyh 
onu oldiiren, kas1dll katil olarak kabul edilemez. Sadece kendisini amme 
kuvvetlerinin yerine koyarak onlarm yapmas1 gereken bir fiili yaptigi 
i~in ceza verilebilir. 

Har'bi, sava§ alamnda veya sava§ alam dl§mda nefs-i miidafaa du
rm:nunda oldiiriiliirse hi~bir §ekilde ceza varid olmaz. i:sla.m hukuku
nun bu hiikmii, be§eri hukukun hiikiimleriyle tamamen uyu§maktadir. 
Eger harbi sava§ta miisliiman topraklarda yakalamr veya esir edilirde 
yakalanan yahut esir eden ki§i veya bunlarm di§mda bir ba§ka §ah1s 
tarafmdan oldiiriiliirse, islam hukuku hiikiimlerince katleden ki§i katil 
olarak kabul edilip ·muaheze olunmaz. Qiin'kii aslmda harbinin kam mii
bahtlr. Miibah olmas1 da harbi olu§undadlr. DolaYlsiyla onun yakalan
masl veya esir edilmesi kendisine ma'sumiyet kazand1rmaz ve harbi · 
s1fatm1 degi§t~rmez. Yakalandtktan veya esir edildikten sonra da kam 
mubah olarak kallr. Binaenaleyh boyle 'bir ki§iyi oldiiren kimse, kam mil
bah olan birisini oldiirmii§tiir ve kam miibah olan 'birisinin oldiiriilme
sinden dolay1 da mes'uliyet terettiib etmez. Ancak daha once de belirt
tigimiz . gibi katil olarak degil, amme 'kuvvetlerinin gorevini l.istlenmi§ 
olarak cezalandmlabilir. islam hukukunun bu hiikmii, be§eri hukukun 
hukmiine muhaliftir. Qiinkii be§eri hukuk, her zaman katl fiilini ka
Sldll oldiirme olarak kabul eder ve boyle degerlendirerek cezalandmr. 
Ancak pratikte vukubulan, bu t~orik §ekilden farklld1r. Pratikte mahke
meler, su~Iunun ve su~a konu olan ki§inin §artlanm degerlendirir ve 
su~luyu imkan nisbetinde hafif bir cezaya ~arptmrlar. ~u halde be§eri 
hukukun teorik olarak benimsedigi fikir degil ama pratikte benimsedigi 
tatbi'kat islam hukukuyla bir noktada uyu§maktadlr. Sadece aradaki ih
tilat su~a verilen hukuki §ekil konusundad1r. Be§eri hukuk, bu tiir su~

lan katl olarak kabul eder. Be§eri hukuk hakimlere, su~lunun ve su~un 
durumunu nazar-1 i'tibara alarak cezay1 ha.fifletme hakk1 verir. Bunun 
gibi islam hukuku da devlet yoneticilerine bu tiir katl fiillerine ta'zir 
·cezas1 verme veya vermeme yetkisi tamm1§t1r. Qiinkii amme kuvvetle
rinin vazifesine tecavii·z, ta'ziri gerektiren suc;lardandlr. Binaenaleyh 
devlet yoneticileri bu tiir suc;lan isterlerse hafif, isterlerse aglr ceza-
larla cezalandirabilirler. . 

Dinini degi§tiren miisliiman, miirted olur. Binaenaleyh gayr-i mus
lim dinini degi§tirirse miirted say1lmaz. islam hukukuna gore miirtedin 
kam hederdir. Binaenaley'h miirtedi bir ki§i oldiiriirse kas1dll oldiirme 
suc;undan sm;umlu tutulamaz. iste:t: tevbeye davet etmezden once Oldiir
mii§ olsun, ister davet ettikten sonra. Qiinkii miirted; miirted oldugu 
miiddetc;e ona yap1lan hareketler heder olarak kabul edilir. 

Aslmda miirtedi oldiirme yetkisi, amme kuvvetlerine aittir. Eger 
amme kuvvetlerinin izni olmadan herhangi bir ki§i, onu oldiiriirse yanll§ 
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hareket etmi§ olur ve amme kuvvetlerinin gorevini iistlenmi§ olur. Bu
nun i~in de kendisine ta'zir cezas1 verilir. Ancak katl fiilinden dolayt 
cezalandmlamaz. DOrt mez'heb fukahasmm gori.i§ii budur. Sadece Ma
ltki mezhebinde muhalif bir gorii§ vanhr. Buna gore murted, irtidad 
etmekle ma'sumiyetini kaybetme~tedir. Ancak Maliki mezhebinde bu 
gorii§e mensub olanlar, murtedi oldurene ta'zir. cezas1 verilmesini ve kan 
sahiblerine de devlet hazinesinden diyet Odenmesini gerekli gorurler 
· Onlann delili §Udur : MU.rted oldiiriilmeden once tevbeye davet olunur. 
irtidad ettikten sonra kafir say1lacagmdan onu olduren ki§i, olduriil~ 
mesi yasak olan ·bir kafiri oldu~ii§ olarak kabul edilir. Binaenaleyh 
ol!a devlet hazinesinden diyet Odenmesi icab eder. Zira murtedin ma
lma varis olan devlet hazinesidir. Onun i~in diyeti Odemesi gereken de 
devletin hazinesi olmalldtr. Bu g6rii§ii benimseyenler, murtedin irtidacl 
etmekle ma'sl1miyetinin ytktldtgmi ancak kafir olmakla rria'sumiyet kes
bettigini kabul etmektedirler ki 'bu, a~1k~a tenakuzdur. <;unku onlara 
hemen §Unlar soylenecektir: Murted musluman oldugu surece ma'su
miyet sahibidir. Ka.fir olunca malsumiyet zail olur ve kafir ki§inin ma'
sumiyeti yoktur. Kafire ma'sumiyet kazandlran husus, onun eman ve
ya zimmet ahdiyle islam devletiyle sozle§me yapmt§ olmas1d1r. Murted 
ise, bunlarm hi<;'birisinin i~erisine dahil olmaz. Binaenaleyh ka.fir ol
duktan sonra ma'sum sayma'k imkaru yoktur. 

Be§eri hukuk, bu noktadan islam hukukundan aynllr. <;unku be
§eri hukuk,, din degi§t,irmeyi cezalandirmaz. islam hukukuyla be§eri 
hukuk arasmdaki bu aynllgm esast; her .iki sistem.iri. dayand1g1 te
mellere racidir. Be§eri hukuk, din dt§l esaslara dayan1r. Binaenaleyh o, 
kendi mantlgi , geregi olarak din degi§tirmeyi cezaiandirmaz. islam hu" 
kuku ise, islam dinirl esaslanna dayarur ve tabiatl icabl, U.zerine dayan
dlgl dini degi§tiren ki§iyi cezaland1rmas1 icabeder. MISlr ceza kanunu
da; alm~1g1 be§eri hukuk sistemlerinin izledigi yolu izlemi§ ve murtede 
hi~bir ceza vaz'etmemi§tir. Ceza kanununda bir hiikmiin bulunmamast 
irtidadm mubah olmas1 ve cezalandtrllamayacagi anlamma gelmez. 
<;unku irtidad, islam hukuku hukumler~nce olum cezasiyla cezalandml
masl gereken bir su~tur. Islam hukuku, musluman olan halk arasmda 
halen caridir. Birinci cildimizde 'beyan ettigimiz gibi be§eri hukuk tara
fmdan neshedilmesi veya lagvedilmesi imkam yoktur. Binaenaleyh §U 
anda MIStr'da murted birisini olduren ki§i, katil olarak degerlendirile
mez. <;unku o, §eriatm tnubah kar§lladigi bir fiili i§lemi§ ve kendisine 
tamd1g1 bir hakk1 kullanmi§ olmaktadtr. 

Herhangi bir §ahts, Allah tarafmdan oliim cezas1 verilmi§ bulunan 
had su~larmdan birisini i§lerse kam heder saytllr. Bu su~u i§ledigi an
dan itibaren ma'sumiyeti ortadan kalkar. <;iinku su~ mahalli, Allah'm 
koydugu hududtan bir haddir. Had ise, aslmda sugun i§lendigi anda tat-
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bi'lti gereken bir cezadtr. Te'hir veya umursamazhk kabul etmez. AyrlCa 
cezamn durdurulmasi ve aff1 ihtimali mevcut degildir. Had cezasm1 ge
rektiren bir su~u i§lemi§ bulunan ki§inin ma'sUmiyeti; hakkmda hukum 
verildig'i gtinden iti'baren degil, su~u l§ledigi gunden itibaren kalkar. 
Qunku ma'sumlyetin ortadan kalkmasmm esas1, su~ i§lemektir. Yoksa 
ceza hukmuntin verilmesl degildir. Binaenaleyh evli bir zaninln cezas1, 
recm yani ta§la oldurtilmedir. Eger bir ki§i bu su~u i§lerse, o SU\!U i§le
dlgi andan itibaren kam heder saytlan ki§iler safma girer. Binaenaleyh 
bir diger ki§i gelir onu oldururse, Oldurtilmesi miibah olan bir §ahst 01-
durmii.§ saytllr ve zina ettigini kesln delillerle isbat imkam bulundugu 
muddet~e onu oldurene katl cezas1 verilemez. Ama zina ettigi isbat edi
lemezse, bu takdirde onu olduren ki§i katH olarak kabul edilir ve ka
stdll oldurme s~u i~in t~arrur etmi§ bulunan cezaya ~arptmllr. ~ayet 
zina ettigi sabit olursa olduren ki'§i ttimuyle cezadan kurtulamaz. Qun
ku o, bu takdirde amme kuvvetlerinin yapmasl gereken bir fiili kendi 
tistiine almt§ ve ba§kasmm vazifesine tecavuz etmi§ saytllr, amme kuv
vetlerinin gorevini ustlenmekten cezalandmla:bilir. 

Evli kimsenin zinas1 gibi, olum veya hem olum hem de-as1lma ce
zasi verilen yol kesiciUk su~unu i§leyenlerin durumu da aymd1r. Boyle 
bir su~u i§leyen k·i§i su~u i§ledigi andan itibaren ma'sumlyetini yitirir 
ve kam heder saytllr. Binaenaleyh onu olduren ki§i, oldurme su~undan 
degil amme kuvvetlerinin gorevini tistlenmek su~undan cezalandmllr. 

Had suc;lanndan; e·vli olup zina eden, dinden donen ve yol kesen 
k·i§iye Allah tarafmdan takdir olunan bir ceza olarak, oltim cezas1 ve
rilir .. Bunlarm dt§mdaki suc;lara ise olum cezas1 verilmez. 

. KlSas cezas1 olarak <Hum, Allah'm koydugu bir haddir. Ancak bu 
haddin tatbi'k yetktsi ferdlere btrakilml§tlr. Onun tatbik hakki Allah'a 
veya topluma ait degil ferdlere aittir. Bunun ic;in biz; zina, irtidad ve 
yol kesme gibi cezasmm tatbik hakk1 Allah'a veya topluma birc~.ktlmi§ 
bulunan suc;larla, ferdlere birakllmi§ olan klSas su~u arasmda aytnm 
~~ . 

Klsas1 gerektiren oldurme su~unu i§lemi§ olan ki§inin ma'sumiyetl 
zail olur ve su~u i§ledlgi andan itibaren kam heder saytllr. Ancak bu
radaki heder, nisbi bir hederdir. Katnln kam sadece maktwtin sahible
rine aittir. Digerlerine gore ma'sumiyeti bakidir. Binaenaleyh kan sa
hiblerinden birisi onu oldururse; kas1dll katl su~undan cezalandmlamaz. 
Qtinku kan sahibleri Islam hukukuna g-Ore katilden klSas hakktm biz
zat alabilirler. Tabii katil flili dti§manllkla ve zulumle i§lenmi§Se. Qun
ku bu hususta yuce Allah §Oyle buyurmaktadtr: 

«Kim de zulme~ilerek oldurtilurse, Biz onun velisi i~in bir yetki ktl
mi§Izdtr.» Ama o ki§iyi kan sahibi olmayan birisi oldurtirse, olduren ka
stdll oldurme suc;undan olur. Qtinku ·birinci katil yani ktsas uygula-

Ni. 

v~ 
leJ 
ze 
k<J 

~ 
k~ 

d 
k~ 

g( 
h 

~· 
h 
dJ 

Sll 

Ci 
le 
rE 
S\ 

n 
a 

81 

n 
v 
h 
IE 
0 
s· 
k 
1: 
d 
t 



Nis~. 92-93) HADlSLERLE KUR'AN-I KERlM TEFSiRi 1799 

nacak ki§i, ikihci katil i~in kam ma'sum olan bir ki§idir. Ancak kan 
sahibleri i~in ma'sumiyeti yoktur. Bu husfrsta birinci cildde t<haklarm 
kullamlmas1 ve vazifenin ifasi» konusund~n sozederken etrathca ma'-
lumat vermi§tik. _ 

Me§ru' yollara ba§vurmadan duzeni degi§tirmek veya ihtilale da
vet etmek, bu konuda kuvvet kullanmak isyandlr. isyana davet eden
lere islam hukukunda (bagiler) asiler 'act1 verilir. Aynca kaim olan du
zeni destekleyen gruba da ehl-i Adl ad1 verilir. Asilerin durumu, ihtilaf 
konusudur. Malik, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel asilerin ehl-i adl ile sav~ . 
halinde olmalan veya ehl-i adl'e sald1rmalan veya ehli adl'in malma 
tecaVU.z etmeleri hali di§mda ma'sum olduklanm ka·bul etmektedirler. 
Ebu Hanife ise, asilerin hi~bir §ekilde ma'sum olmad1klanm dolay1s1yla 
kanlanmn heder say1Iacagmi ve isyan etmekle ma'sumiyetlerinin orta
dan kalkacagm1 kabul etmektedir. Bu g6rU.§ uyannca 8.$iyi olduren ki§i, 
kas1dll oldurme cezas1yla cezalandmlmaz. Sadece amme kuvvetlerinin 
gorevini ustlenmek su~undan sorumlu tutulur. Harp halindeise, islam 
hukuk~ularmm ittifakiyla olduren ki§i su~lu sayilmaz. .imam Malik, 
~afii ve Ahmed -.ibn Hanbel'e gore ise, asiyi sava§ veya nefs-i mudataa 
hali di§mda olduren ki§i, kas1dll katil olarak kabul edilir ve cezalan
dlnllr. 

Hakkmda katl cezas1 verilen herhangi bir su~a ek · olarak bir b3.§ka 
su~ i§lememekle cezas1 had veya k1sas degilse ma'sumiyet zail olut. 
Qiinku had ve k1sas su~larmm di§mda su~u ve cezay1 affetme hakk1 dev
let yoneticilerine verHmi§tir. Binaertaleyh onlan amnda oldurmek ge
regi yoktur. ~u halde kesin olarak Ol'iim cezas1 verilemeyen su~lar, ma'
sumiyeti ortadan kald1rmaz ve hakkmda Olum cezas1 verilse bile su~lu
nun kam heder sayllmaz. <;unku devlet yoneticisinin son anda cezay1 
affetmesi mumkundur. 

Bu noktada be§eri hukukla islam hukuku muvat1kbr. Be§eri hu
kuk; hakkmda i'dam hUkmu verilse bile su~luyu ma'sum kabul eder. 
Sadece .. be§eri hukukla islam hukuku birbirinden bu hukmun butun 
snc;lara ta'mim edilmesi konusunda aynllr. Aynllgm esas1 §Una dayan
maktadlr. islam hukukuna g6re had ve kiSaS su~lan; af kabul etmeyen 
ve cezamn te'hirine mU.Saade etmeyen su~lar olarak kabul edilir. Bu ise, 
hakklnda katl cezas1 verilmi§ bulunan su~Iar1 i§leyen ki§ilerin-, s~i§
ledikleri andan itibaren kanlarmm heder sayilmas1m gerektirir . . Qunku 
orilan, o anda cezaland1rmak vacib ve kesindir. Be§eri hukuk ise, butun 

. su~larda aff1 kabul eder. Binaenaleyh cezanm anmda verilmesi geregi 
kalmaz. Aym durum islam hukukunda haddi ve kiSaSI gerektiren suc;
Iarm di§mda kalan fiiller i~in de variddir. Be§eri hukuk manti~, hakkm
da i'dam hukmu ~1kbktan sonra bile su~Iuyu ma'sum saymay1 gerek
tirir. <;unku suc;lunun her zaman Mf1. mumkundur. 
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Su<;lunun ma'sumiyet amnm ·bilinmesinin biiyiik onemi vard1r. 
Qiinkii suc;runun mes'uliyetinin ta'yini tecaviize ugrayamn halinin 
bilinmesine baghd1r. Eger tecaviize ugrayan ki§i kam ma's'um olan 
birisi ise, su<;lu, onun katlinden sorumludur. Eger ma'sum degil de 
kam heder sayllan birisiyse sorumlulugu yoktur. 

Ma'sumiyet vaktinin ta'yini konusunda ihtilar vard1r. Ebu Hanife 
ma'sumiyet vaktinin, fiilin i§lendigi vakit oldugunu ka;bul eder. Su~a 
konu olan ki§i, suc;u i§lendigi anda ma'sum ise suc;lu fiilinden sorum
ludur, aksi takdirde sorumlu degildir. Mesela bir ki§i, miisliiman olail 
birisini oldiirmek kasd1yla yaral·asa yarall bilahere irtidad eder v~ 
oliirse yaralayan ki§i oldiirme suc;undan sorumlu tutulmaz. Sadece 
ma'sum •bir ki§iyi yaralama suc;und~n sorumlu olur. Ebu Hanife'nin 
delili §Udur: suc;lunun fiiliyle degil katl fiilinin meydana gelmesiyle 
katlden sorumlu olmas1 gerekmektedir. Su~lunun fiilinin katl olarak 
ka~ul edilmesi ancak ma;ktuliin. olmesiyle mfunkiin olabilir. Maktuliin 
hayatm1 kaybetmesi ma'sum olmad1g1 ·bir anda vukubulmu§tur. Bi
naenaleyh 0 anda oldiirmek, kam heder olan 'birisini oldiirmek de
mektir. 

imam Ebu Yusuf ve Muhammed ise ma'sumiyet ammn hem fiilin 
i'§lendigi hem de Oliimiin vukubuldugu an olmas1 gerektigi gorii§iin
dedir. Onlara gore fiilin ·katil ve maktul ile alakas1 vardlr. Qiinkii ka
tilin fiilinin te'siri ma'ktuliin hayatlm lci.ybetmesiyle belirmektedir. 
Binaenaleyh ma'sumiyetin her iki vakitte toplanmi§ oldugunu kabul 
etmek gerekir. Aslmda Ebu Hanife'nin delilini kabul edecek olursak 
onunla diger i'ki imamm gorii'§ii arasmda hi~bir fark yoktur. Qiinkii 
Ebu Hanife delilinde Oliim vaktine dayanmakta ve su~lunun mes'uli
yetini reddetmelktedir. Qiinkii su~lunun fiilinin oliim haline donii§tiigii 
yani tecaviize ugrayarnn oldiigii vakitte . maktUI ma'sum degildir. Bu 
gorii§iiyle Ebu Hanife, fiilin ve oliimiin vaktini birlikte nazar-1 itibare 
almaktadir ki, Ebu YU.Suf ve Muhammed'in dedigi de bundan farkll 
degildir. imam Ziifer ise ma'sumiyet vaktinin oliim vakti oldugu'nu 
kabul eder. 

imam A'zam Ebu Hanife ile Ebu YU.Suf ve Muhammed (kur§un 
veya ok) atmadaki ma'sumiyet va'ktinin ta'yininde farkll gorii§lere 
sahibtirler. Ebu Hanife'ye gore ma'sumiyet vakti, isabet vakti degil 
a:tma vaktidir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e gore :ise ma'sumiyet vakti, 
atma · vakti degil isabet vaktidir. Ebu Hanife'nin delili §Udur : Suc;
lunun sorumlulugu i§ledigi fiile terettiib eder. Onun fiili atmaktir. 
Atmanm otesindeki neticeler onun kudreti tahtinde degildir. Eger 
tecaviize ugrayan ki§i, atma amnda ma'sum ise suc;lu katil olur. imam 
Ebu YU.Suf ve Muhammed'in delili ise §Udur : Asll itibar edilecek vakit, 
tecaviize ugrayamn helak oldugu va:ki.ttir ki, atilan §eyin isabet amd1r. 
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Eger telef olma fiili ma'sum bir maJhalde vu'kubulmu.~sa su~lu cezayr 
haketmi§tir. Eger telef olma anmda su~a konu olan mahal ma'sum 
degilse ceza yoktur. Buna gore bir ki.~i bir b~ma kUr§Ull Siksa, 
ku:r§un Slkilan ki§i kur§unun sikllrnasmdan' sonra ve is·abet almazdan 
once irtidact etse Ebu Hanife'ye gore sorumludur. <;unku kur§unun sl
klldigl anda ma'ktul ma'sumdur. imam · Yusuf ve Muhammed'e gore 
sor:umlu degildir. <;un'ku 'kur§unun isabet ettigi anda ma'sum degildir. 

~afii, Harrbeli ve Mali'kiler ise ma'sumiyet vaktinin, fiilin ve olu
rntin vukubuldugu vakitler oldugu gorti§tindedirler. Ancak her u~ 

mezhebin fakihleri de atma amndaki7 ma'sumiyet vaktinin ta'yini 
konusunda ihtilatlidirlar. BaZilan atma anm1 ma'sumiyet vakti ola
rak kabul ederken, diger bir k1sm1 da vurma amm ma'sumiyet .vakti 
olarak kabul etmektedirler. 

~afii mezhebi fakihleri tecavuze ugrayamn ina'sum veya heder 
olmas1 halinin degi§mesini §Oyle bir kaideye 'baglayarak a~Iklami§

lardlr: 
Ba§lang1~ta tazmin edilemeyen her yaralama, neticede halin de

gi§mesiyle tazmin olunur duruma gelemez. Her iki halde de tazmin 
olunur durumda bulunan yaralama, neticedeki tazmin olunan duru
ma gore degerlendirilir. Buna gore bir ki§iharbi veya murted olan 
birisini yaralasa harbi veya mtirted bilahere musluman olur ve mtis
ltiman olduktan sonra o yaralamadan dolayr Oltirse yaralayana mes'u- , 
liyet Y<;>ktur. <;unku yaralama, tazmin olunmayan bir anda vakubul
mU§tur. Yani heder olarak kabul edilmi~tir. Heder olarak kabul edilene 
vukubulan fiilden dolayr · ceza yoktur. Eger bir mtisltiman, mtisluman 
iken yaralamr, yaraland1ktan sonra irtidad eder ve 'bu yaradan 6ltir$e; 
SU\!lu, ancak yaralamadan sorumludur. Oltimu ise hederdir. <;unkti 
fiil, irtidaddan soz1ra oltim haline ink1lab etmi§tir. Murtedin Oldtirtil
mesi ise cezayr ·gerektirmez. Eger irtidad ettikten sonra ki§i; bu du
rumda oldurmti§ olsaydi yine oldurmekten sorumlu olmazd1. Baz1 fa- · 
kihlere gore yaralanan oltimden sorU.mlu olmad1~na gore yaralama
dan da sorumlu olmamasi gerekir. 

2 - Oldiiriicii fiil, su~Iudan sadlr olmahd~r. 

Su\!un ikinci ruknuntin taha'kkuik edebilmesi i~in katl olaymm 
su~lunun fiilinin neticesinde meydana gelmesi ve fiilin oldtirucu ol
masl ~arttlr. Eger katl olayr su~luya nisbet edilmesi mumktin olmayan 
bir fiilin neticesi ise, yahut ta suc;Iunun fiili Oldtirticu bir fiil degilse 
su~Iuyu katil olarak kabul etme'k mtimkun olmaz. 

BiJ; fiilin katl olarak kabul edilebilmesi i~in muayyen bir nev'i bu
lunmasi §art degildir . . Fiil vurma oiabilir. Yaralama olabilir, kesme ola-



1802 iBN KESiR (Ciiz: 5; Sllre: 4 

bilir, yakma olabilir, bogma olabilir, zehirleme olabilir ve daha· buna 
benzer fiiller olabilir. Oldiiriicii fill su~ludan bir defa da, uzun veya Ipsa 
siireler i~erisinde tedavi ederek zuhur etmi§ olabilir. 

orr geregince her aletin kullamldl.~ bir yer vard1r. Oldiiriicii fiil
lerde her fiilin meydana gelmesini saglayan bir alet veya . vasita bu
lunur. Oldiiriicii fiilin bu alet ve vasita olmaksiZin suduru miimkiin 
degildir. Oldiiriicii vas1ta ve aletler kuvvet ve zaaf bak1mmdan oldugu 
gibi kullamh§I, viicuda etkisi ve viicudun onunla etkilenmesi ·bakimm
dan da farkh §ekillerde olrubilir. Bunun i~in islam hukuk~ulanmn ek
seriyeti oldiiriicii vfun·ta ve aletlerin degi§ikligine ve te'sirlerine gore 
farkhhk arzetmesinden dolayx hiikiim ve §artlarm1 da farkli §ekillerde 
siralami§lardir. ~imdi bu huslista islam hukuk~ulan arasmdaki degi-
§ik gorii§leri a~Iklamaya ~ah§ahm. . 

imam Malik, oldiiriicii fiilde veya oldiirme aletinde ozel §artlar 
aramaz. Ona gore : insamn tokat, tekme, silah, ta§, sopa veya diger 
§eylerle kasidli olarak vurdugu darbe sonucunda meydana gelen oli.im 
darbeye ugrayan ki§i tHdiigii takdirde kas1dh oliim say11Ir. insan 
baz1 §eyleri yapmay1 kasdeder ama oldiirme kasch giitmez. Mesela· iki 
ki§i gi,ire§ir, biri digerini yxkar veya iki ki§i ta§ atar yahutta eglence 
kasd1yla birisi digerinin ayagma ~elme takar, o da dii§er ve oliir. i§te 
bu gi'bi hallerin hepsi de hatali oldiirmedir. Buna oldiirme denemez. 
Qiinkii su~lu fiili kasdetmektedir ama oldiirmek i~in degil oyun mak
sadi ile. ~ayet oldiirmek kasd1yla yapar, kizgmlikla kar§ISmdakine yak
la§Ir ve oldiiriirse, yahut ayagma ~elme takar dii§iiriir ve adam oldii
riirse hatah oldiirme degil kasidh oldiirme olur. 

Maliki mez·hebinin me§hur kitabi El-Miictevvene'nin ifactesi boyle. -
Buradan anla§Illyor l.>i, _oldiiriicii fill veya _ vas1tada Malikilere gore 
ozel §artlar tekme veya to'kat genellikle oldiiriicii nitelikte degildir. 
Tekmeyi yeya tokati yiyen ki§i oldiigii takdirde umumiyetle kasidli ol
diirme olarak degerlendirilmez. Sopayla, veya ~elme takarak yahut gii
re§erek veya ta§ atarak Oliim halleri de bOyledir. Biitiin bu hallerde 
oliimiin, kasldh oliim olarak . kabul edilebilmesi i~in su~lunun fiilinl 
oldiirme kasd1yla olmasa bile qii§manhk kasd1yla i§lemi§ olmas1 §arttlr. 
Aksi takdirde kas1dh Oliim olarak degerlendirilemez. 

' Baz1 Maliki fakihler puna ragmen kas1dll oldiirmeyi §Oyle ta'rif 
etmektedirler: Nev'i ne olursa olsun genellikle oldiiriicii olan bir 
aletle veya Sikma ve bogma gibi oldiiriicii yollarla nefsin telef edilme
sidir. Bu ta'riften anla§Ihyor ki, baz1 Maliki fakihleri oldiiriicii .aletin 
umumiyetle ofdiiriicii nitelikte olmasim gerekli g6rmektedirler. 

Diger bir kiSlm Maliki fakihler ise, oldiirme aleti ister genellikle 
oldiiriicii olan -kill~ gibi- bir alet olsun veya oldiiriicii olmayan 
--sopa gibi-- bir alet olsun oliim kasidli olarak vukubuldugu takdirde 
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fiili kas1dll oldiirme olarak kabul etme'ktedirler .. Kas1dll oldiirme fiilini 
degerlendirirken §art kO§tuklan §ey; fiilin sadece usland1rma veya 
oyun ve eglence kasd1yla vukubulmu§ olmamas1du. Bu gorii§; imam 
Malik'in katli kas1dll ve hat'all olmak iizere ikiye aYlnp, bunun dl§Inda 
bir' aymm kabul etmeyen g6rii§iiyle tamamen uyu§maktad.Ir. imam 
.Malik'e gore, (oldiiriicii) . fiil ya k~1dlld1r veya hatalld1r. Bunun dl
§mda ii~iincii bir §l'k yoktur. Genellikle oldiiriicii olmayan bir aletle 
-sopa gibi- ineydana gelen oldiinne fiilini, su~lunun oldiirine kasdl 

. ve fiili ortada iken hatah oldiirme olarak degerlendirmek imkam bu-
lunama:z. 

imam f}afii ve Ahmed ibn Hanbel, kat! olaYimn genellikle oldii
riicii bir vasita ile vukubulmasml §art ko§arlar. Onlara gore isterse 
oldiiriicii olan alet sopa ve ta§ gibi ezici yanlan bulunmasm, Oldiiriicii 
olarak kabul edilen bir aletle vukubulan oliim kas1dll oldiirmedir. Eger 
oldiiriicii alet, genelli'kle oliime sebeb olmayacak bir aletse; bu takdir
de kat!, kas1dh oldiirme degi.l kasda ·benzer oldiinnedir. Onlara gore 
katl aletleri ii<; t:iirliidiir : 

a) Tabiatl itibanyla hep Oldiiriicii olan katl aletleri ... Kill~, b1<;ak, 
ok, zehirli igne, tabanca, tiifek, ~op ve demir sopa gtbi. .. 

•b) Tabiatl itibariyla ~ogu kerre oldiiriicii olan amma hep oldiiriicii 
olara:k kabul edilmeyen aletler : K1~, kii~iik sopa gibi... · 

c) Tabiatl iti:banyla ~ok az kerre oldiiriicii olan aletler: Tekme, 
tdkat ve zehirleyici olmayan igne gibi. .. 

Tabiat1 itibanyla ~ogu kere veya ender olarak oldiiriicii olan bir 
alet, baZI hallerde biiyiik bir ihtimalle Oliime sebelb olaibilir. 

Tecaviize ugrayamn hastallkh olmas1, kii~iikliigii veya oldurucu 
bir noktasma isabet ettirmek gilbi ... Bir aletin ~oguruukla old'Uriicu 
ohip olmad1gm1 bilmek i~in diger §artlan nazar-1 i'tibara almadan sa
dece aletin kendisine ba;kmarmz yetmez. Bilakis hem oldiiriicii aleti 
nazar-1 i'tib'ara almah hem de fiilin i§leni§ §eklini ve §artlarml, oldu
rlilenin halini ve fiilin olduriilenin bedenindeki yerini ve te'sirini ara§
tlrmamlz icabeder. 

Bu unsurlardan birisini · veya tiimiinii hesa:ba katmca alet genel
lilke oldiirucii nitelikte ise, fiil kas1dh oldlirmedir. Bu unsurlardan bir 
kiSrmm veya tiimiinu nazar-1 i'tiibara alma;kla bera'ber alet, oldiiriicii 
alet degilse fiil kasda benzer oldiirmedir. . Mesela k1rba~la, kii~iik 
sopayla Vu:rmalar genellikle oldiiriicu olmaz. Pek ~ok kerre oldiiriir ise 
de umumiyetle oldiiriicii· nitelikte ~egildir. Ama §iddetli SICakhkta 
veya §iddetli soguklukta sopa veya k1rba~la dovmek, kii<;iik ~ocuk

lan, ya§hlan hastalan ve gii~iizleri gerek kii<;iik sopa ile gerek
se k1rb~la dovmek, olduriicii bir noktaya vurmak, umumiyetle oldii
rucii neticeler dogurur. Oldurucii bir yere vurmamakla beraber vu-
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rulur vurulmaz oliime se":>eb olan veya oliimle neticelenecek ac1 ve 
elemlere neden olan ve izler b1rakan vurmalar da ooyledir. Oldiirme 
vas1tas1 ender olarak oldiiriicii nitelikteyse -zehirli olmayan igne 
gibi- ve oldiiriicii noktalann dl§mda a§In derecede §lrmga edilmi§Se 
veya bogaz, mesane ve c:tiger hassas noktalar gibi oldiiriicii yerlere vu
rulmu§Sa, ya:hut ignenin vurulmas1 o anda Oliime sebeb olmu§Sa, bu 
gibi hallerde de oldiiriicii olmayan vasita, oldiiriicii olarak kabul edilir. 
Amnda oliim hali ihtilaflldir.' BaZilan bunu kas1dll oldiirme olarak 
kabul ederken, bazilari kasda benzer oldiirme olarak kabul etmekte
dlrler. ZirA, farazi olarak alet oldiiriicU. ·bir noktaya isabet etmedigi 
siirece umumiyetle oldiiriicii olarak kabul edilmez. Fiilin §artlan, ~ekli 
veya olenin durumu, fiili umumiyetle oldiiriicii olarak kabul edilmez. 
Fiilin §artlan §ekli veya olenin durumu, fiili umumiyetle oldiiliicii ni
telige sokmak i~in yeterli sebebler degildir. Keza Oliimle neticelenen 
yara ve bereler b1rakmak, ac1 ve elemler vermek de aym §ekildedir. 

imam A'zam Ebu Hanife ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'in oldiiriicii 
alette kO§tUklari §artlardan daha ~k §artlar k<>§ar. imam A'zam da 
~afii ve Ahmed ibn Hanbel gibi oldiiriicii aletin ~ogunhikla oldiiriicii 
nitelikte olmasml, onlardan ayn olarak oldiiriicii aletin alum i~in ha
Zlrlanmasmi §art kO§ar; Ona. g6re ·birinci §art, ikinciyi ge~ersiz hale 
getiremez. imam A'zam'a gore ister demirden, ister ba:k1rdan, ister 
tahtadan, ister bunlann dl§Inda kill~ lbl~ak, ok, ibre ve benzeri aletler 
olsun, ister bu aletlerin gordiigii yaralama vurma ve ezme i§ini goren 
ate§, cam par~as1, m1z:rak ve benzeri tiirlerden olsun, insan viicudunda 
iz b1rakan yaralaJlCI veya delici her alet oldiiriiciidiir. imam A'zam 
Ebu Hanife'den nakledilen bir diger rlvayete g6re; yaralayici veya de
lici olmasa da demirden sopa, terazi mili, baltamn arka klmmndaki 
kur§un, balnr ve benzeri madenlerden olan aletler de oldiirme i~in ha
Zirlanmi§ alet ta'rlfi i~ine girer. 

Bir rivayete gore oldiiriicii aletin, ister yaralasm ister yaralama
sm, demirden veya demir hiikmiinde olan madenlerden olmas1 gerekir. 
Bir onceki rivayete gore ise, ister demirden olsun, ister demirden ba§
ka §eYle_rden olsun yaralay1c1 veya delici olmas1 gerektir. imam A'zam 
Ebu Hanife'den kuvvetle rivayet edilen g6rii§ budur. 

Oldurucu alet umfuniyetle oldiiriicu nitelikte bulunur ve oldurme 
i~in haZirlanmi§ olursa -'kill~ veya tabanca gibi- fiil imam A'zam 
Ebu Hanife'ye gore kas1dll oldtirmedit. Eger alet genellikle Oldiirucu 
olmakla beraber yaralaJlCI veya delici degilse, o zaman fiil kasda ben
zer oldtirmedir. ~ayet alet klnc1 ve irtcitici bir aletse ---~buyiik ta§ ve 
odun gibi- yine fill kasda 'benzer oldtirmedir. tm·am A'zam Ebu Ha
nife'ye gore; vuranm niyeti oldtirme olsa bile a§a~da, sayacag1m1z 61-
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durme §ekilleri, kas1dh oldurme olarak k~'bul edilmez. Sadece kasda 
benzer oldurme olarak kabul edileibilir : 

a) SU<;:lu, kuc;uk bir sopa veya ta§la yahut tekme ile genellikle ol
durucu olmayacak §ekilde Oldurmeyi kasdeder de darbeleri ardarda 
devam etmezse, vukubulan Olum kasda benzer oldurmedir. <;unku bu
rada oldurucu alet degildir. Aynca Oldurme i~in de hazirlanmarm§tir. 
imam Malik'e gore ise bu tur Oldurme kas1dll Oldurmedir. imam Malik 
ayn bir §art ta gozetmez. imam ~afii ve Ahmed ibn I:Ianbel'e gore ise 
oldurme-fiilinin '§ekli, §arb, oldurulenin hali, isabet eden nokta ve ol
durucii aletin Olenin cisminde blraktlgl izler, aleti genellikte oldurucu 
nitelige girdirecek §ekilde ise, bu tur oldurme kasldll oldurme olarak 
kabul edilir. 

b) Su~lu, genellikle oldurucu olmayan lbir aletle Oldurmeyi kas
detse ve tecaviize ugrayan ki§i olunceye kadar darbelerini ardarda de
vam ettirse, bu oldurme tarz1 da Ebu Hanife'ye gore kas1dll oldurme 
olarak kabul edilmez. Qtinku SU\!lUnun kullandlgl alet, genellikle ol
durucu nitelikte ve oldurme kasd1yla haz1rlanm1§ degildir. imam Malik, 
~afii ve Ahmed ibn Hanbel'e gore ise bu tur oldurme kas1dh oldur
medir. imam Malik'e gore fiil, s1rf dti§manllk kasd1yla i§lendigi i~in 
kas1dh oltim olarak kabul edilir. imam ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'e 
gore ise; fiil, olenin oltimune kadar ardarda devam ettigi ve kullamlan 
alet genellikle oldurucu oldugu i~in bu §ekildeki Oldurme fiili kasldll 
oldurmedir. Onlara gore daha once de belirttigimiz gibi aletin ~ogun
lukla oldurucu nitelikte olmasl fiilin kasldll oldurme olmasl i~in yeter
lidir. 

c) Su~lu genellikle oldurucu nitelikte olan ag1r bir aletle oldiirme
yi kasdetse, mesela yaralay1c1 ve delici olmayan kasarcllann tokmagi 
veya buyuk ta§ yahut ta buytik copla oldurmek isterse, Ebu Hnife'ye 
gore bu da kasldll olum olarak ka;bul edilemez. <;unkii oldurucu alet 
her ne kadar umumiyetle oldurucu nitelikte ise de, oldurme i~in hazlr
lanmaml§tlr. Binaenaleyh fiil kas1dll Oldurme olara,.k kabul edilemez. 

imam Malik, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel ise, bu tur oldurmeyi 
kas1dll oldurme olarak kabul ederler. Hanefi mezhe'bine mensub fakih
lerden Ebu Yusuf ve imam Muhammed de imam Malik, ~afii ve Ah
med ibn Hanbel'in gorti§tinu benimseyerek ~bu Hanife'ye muhalefet 
e·tmekte ve bu tiir oldurmeyi kasidh Oldurme olarak kabul etmektedir
ler. Hanefi mezhebinde kuvvetli alan gorti§ de bu iki imamm gorti§ti
dur. 

imam Ebu Yilsuf ve Muhammed'in diger ii~ mezheb imamma uy
maian onlardan birisinin goru§tinu benimseyip de Ebu Hanife'nin go
rti§tinu reddetmeleri manasma gelmez. imam Muhammed ile Ebu 
Yusuf diger u~ mezheb imam1yla· Ebu Hanife'nin kaidesine bagll ola-
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rak muva.fakat etmi§lerdir. ~oyle ki, imam A'·zam Ebu Hanife'ye gore 
oldurlicu alet, umumiyetle Oldurucu nitelikte olmall ve oldurme i~in 
hazrrlanmalld1r. imam Ebu Yusuf ve Muhammed'in goru§u i§te imam 
A'zam'm bu temel kaidesine uymaktad1r. ~oyle ki; onlar, agtr oldurucu 
vasltalart Oldurme fiili i~in hazirlanmi§ bir alet olarak degerlendir
mektedirler. <;unku bu tur vasltalar, umumiyetle oldurme i~in kulla
mllr ki, bu kullam§ onlarm oldurlicu alet , niteligini kazanmalarma se
beb olmU§tUr. Bu hal, o aletlerle vukubulan oldurmelerin Ebu Hani
fe'nin kaidesine gore kas1dh oldurme olarak kabulunu gerektirir. Go
Iiiluyor ki, tmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un imam A'zam'a muha
lefet ederek diger u~ imamla birle§meleri, temelde u~ mezheb imaml
mn goru§lerini kabul etmekten dogmamakta~ oldurme i~in kullamlan 
aletin degerlendirilmesinden dogmaktadir. Yani yine -kendi imamla
rmm kaidesine riayet ederek ona kar§I ~1'kmaktad1rlar. 

imam Malik'le diger u~ mezheb imam1 arasmdaki ihtilafm esas1, 
imam Malik'in kasda benzer oldurmeyi kabul etmemesine dayamr. Ona 
gore Allahm kitabmda sadece kas1dh ve hatah oldurme hukumleri var
dlr. Bunun di§mda U\!U.ncii bir hukum yoktur. U~uncu bir hukmun 
varhgm1 soyleyenler nassm U.Stfinde bif§ey · soylemektedirler. <;unku 
Kur'an-1 Kerim'de kas1dll ve hatah oldurmeye dair nass vard1r, bunun . 
otesinde hi~bir nass yoktur. Nitekim Nisa suresinde §Oyle buyurul
maktadlr: 

«Bir mu'min'in, diger mu'min'i hata di§liida oldurmesi olur §ey 
degildir. Bir mu'min'i yanh.§hkla oldurenin, bir mu'min koleyi azad 
etmesi ve oldurUlenin ailesi bagi§lamadik~a ona teslim edilmi§ bir di
. yet Odemesi gerekir. OldurUlen mu'min; dU.§mammz olan bir toplu
luktan ise, mu'min bir kOle azad etmek gerekir. ~ayet sizin ile kendi
leri arasmda andla§ma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek 
bir diyet ve mu'min bir kOle azad etmek gerekir. Bunlar1 bulamayan 
kimsenin, Allah tarafmdan tevbesinin kabulu i~in iki ay ardarda oruc; 
tutmas1 gerekir. Allah Alim, Hakim oland1r.>> 

«Herkim bir mu'mini kasden oldurlirse onun cezas1 i~inde ebedi 
kalmak uzere cehennemdir. Allah ona gaz8ib etmi§, la'net etmi§ ve onun 
i~in buyuk bir azab hazirlaml§tlr.» 

'imam Malik'e gore, kas1dh oldurme; du§manllk kasd1yla i§lenen 
. -hangi tur oldurucu alet kullamrsa kullansm- ve olumle neticelen

mi§ olan her fiildir. Eger fiil; oyun, eglence yahut da te'dib kasd1yla 
i·§lenirse fiil, oyun, eglence ve te'dib kaidelerinin di§ina ~1kmad1g1 ve 
oyun, eglence ve tedib i~in hazlrlanan aletlerle icra olundugu takdirde 
hatah Oldiirme olarak kabul edilir. Ama bunun di§ma ~Ikarsa kas1dll 
oldurmedir. 

Oldurmeyi, kas1dll ve hatah olarak ikiye ay1rmanm tabii netice-
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si olarak; suc;lunun, fiili dii§manhk kasd1yla yapml§ olmasm1 dikkate 
ahp bunun otesinde oldiirme ic;in kullamlan aleti dikkate almamak 
gerekir. Zira oldiiriicii alette baz1 §artlann aranmasi, (genellikle 01-
diiriicii olmak, oldiirme ic;in haz1rlanm1§ ;bulunmak gibi) kiic;iik sopa 
ve klrbac; gibi genellikle oldiiriicii olmayan aletle meydana gelen ka
Sldll fiillerin hepsinin (ardarda da olsa) hatall olaralk kabul edilme
sini gerektirir. Keza oldiirme ic;in haz1rlanmarm§ olan aletlerle meyda
na gelen kas1dh fiillerin de -bir insam duvardan dii§iirmek, yardan 
a tmak veya biiyiik bir sopa ile dovmek gibi- hatah oldiirme olarak 
kabul edilmesi icabeder. Ki bOyle bir gorii§ serdeden olmaml§tlr. ~u 
halde oldiirmeyi kas1dh ve hatah olarak ikiye taksim etmenin tabii 
neticesi olarak · imam Malik, oldiiriicii alette herhangi . bir §art ara
mamak zorunda kalmi§tlr. Alet ister genellikle oldiiriicii olsun, ister 
c;ogunlukla veya ender olarak oldiiriicii olsun, fiil dii§manhk kasd1yla 
ve ·kasden i§lendigi takdirde kas1dll Oldiirmedir. Hatta bu ikili taksim, 
oldfume kasdmm bile , §art kO§Ulmarnasml gerektirmektedir. Qiinkii 
Oldiirme kasdmm §art kO§Ulmrun, c;ogu kerre kas1dl1 oldiirme halleri
ni hatah oldiirme haline c;evirir ki,'aslmda durum hie; de bOyle degil- . 
dir. 

Diger mezheb imamlar1 ise oldiirineyi kastdh, kasda benzer ve ha
tah oldiirme olarak iic;e aymrlar. Onlarm k~da benzer oldiirme ko
nusunda dayand1klar1 delilleri Rasulullah (s.a.) m yukarda bahsetti
gimiz hadis-i §erif'leridir. Bu taksimin ta;bii neticesi olarak kas1dh ol
diirmeyle kasda benzer oldiirme arasmdaki fiillerin nev'inin teftiki 
gerekir. Uc; mezheb imamt bu iki tiir arasmdaki tefrikte, ay1nc1 bir 
ozellige sahib bulunan unsuru dikkate almi§lardir ki, o ·da Oldiirme kas
dldlr. Binaenaleyh suc;lu, oldiirmeyi kasdederse fiil kas1dll oldiirme
dir. Kasdetmezse kasda lbenzer oldiirmedir. Anca:k iic; mezheb imamt 
da suc;lunun oldi\rme kasdmm anla§tlmas1nm kendini alakadar eden 
bir husiis oldugunu, suc;lunun niyetine bagll bulundugunu,-ye onun dt
§mda rbirisinin bunu anlamasmm c;ok zor oldugunu gormii§ler, harici 

' bir delil bulunmadan bu durumun daima su gotiiriir oldugunu mii
~hede etmi§ler, harici bir delil ile ancak §iiphenin ortadan kalkaca
gtm gormii§ler ve bu yiizden de suc;lunu~ oldiirme kasdmm bulunup 
bulunmamasmm siibutu ic;in sadece niyetini yeterli gormemi§ler, bu
nun yamslra kullandlgl aletin ve vasitanm mahiyetini ara§tlrmayl §art 
ko§IDU§lardlr. Suc;lunun kullandtgi alet niyetini ve sue; kasdtm ortaya 
koyan bir unsur, niyetini ac;tklayan harici bir delildir. l§te bu delili 
belirlemek isteyince, iic; mezheb arasmdaki ihtilaf ortaya c;tkmt§tlr. 
imam ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'e gore Oldiirme kasdmm delili, ge
nellikle oldiiriicii nitelikte olan bir alet ve vasttamn kullamlmasldlr. 
imam A'zam Ebu Hanife'ye g()re, oldiirme kasdmm dl§a yans1yan de-
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lili, genellikle oldiiriicii olan bir vasita ve aletin kullamlm;:t.si ve ayn
ca bu vasita ve aletin oldiirme igin hazulanml§. olmasidlr. 

Yukandanberi yaptigimiZ agiklamalardan oldiirme kasdmm iki 
~ekilde tesbit olunacagmi belirtebiliriz. · 

a) Sugun i§lenmesinde kullamlan alet yoluyla 
b) itiraf ve §ahidlerin ·§ehadeti gibi normal delillerle. 
Ne var ki, birinci yolla oldiirme 'kasdi sabit olmadan higbir §ekil

de kasdm sa:bit oldugunu degerlendirmek mii:lilkiin degildir. Zira ikin
ci yolla gelen biitiin isbat §ekilleri me§kuk olarak kabul edilir. Ancak 
oldiirmede kullamlan vaslta ve alet yoluyla kasdin siilbutii kesinlik ka
zamrsa §iiphe zan olur. Oldiiriicii bir alet kullamlmas1yla oldiirme 
kasdimn var kabul edilmesi, reddi miimkiin olmayan bir delil ve ke
sin bir karine degildir elbette. Suglu, oldiiriicii aleti oldiirme kasd1yla 
kullanmadigmi isbat edebilir. Eger savunmasmda bunu isbat ederse, 
kas1dh oldiirmenin varhg1 ortadan kalkar ve fiil kasda benzer oldiir
me olara:k kabul edilir. 

· imam ~afii ve Ahmed ibn Hanlbel ile imam A'zam Ebu Hanife 
arasmdaki ihtilafm esas1, kasidli katli ta'yin konusundaki farkh g()
rii§lerine istinad eder. imam A'zam Ebu Hanife kasidll oldiirme sug
larmda kasdm sonuna kadar mevcudiyetini gere'ktirdigini one siir
mektedir. Boylece kas1dh katl oldugu · hi~ §iipheye mahal kalmadan 
agik<;a ortaya g1km1§ olur. <;iinku Alla'hm Rasulu : Katlin kar§Ih~ kl
sastir, buyurmu§tur. KISaS §arti her tiirlii kay1ttan mutlak olarak va
rid olur. Mutlak kas1d ise, her bakimdan tamamen mevcut olan ka
sittir veya hi<;lbir · §iiphenin bulunmad1g1 kas1tt1r. Ortada kasdm mev
cudiyetine dair bir §ti.phe varsa, kasdm biitiiniiyle vaki' oldugu kabul 
edilemez. Zira kasidla kasda benzer hal arasmdaki fark, sadece oldiir
me kasd1d1r. Oyleyse kasdin ortaya <;Ikabilmesi i<;in ortada §iiphenin 
bulunmamasl gerekir. ~iiphe ise ancak, oldiirmenin um11miyetle oldii
riic·u ve oldiirme i<;in hazirlanmi§ 'bir aletle vukubulmasi halinde va
rid olamaz. Qiinkii oldiirme i<;in hazlrlanmi§ ve umumiyetle oldiirii
cii olan ibir aletin oldti.rme fiilinde kullariilmasl, SU<;lunun hi<;bir ihti
mal ve §iipheye mahal b1rakmayacak derecede maksadm1 ortaya <;I
kanr. Boyle bir 6ldiirme fiilinde kas1d her yonde mevcud oldugu fiil 
kas1dh oldti.rme olarak kabul edilir. Bunun i<;in Ebu Hanife, bir veya · 
iki darbe ile ve Oldiirme kasd1yla vukubulan Oldti.rmeleri, kas1dh ol
diirme olarak kabul etmemi§ kasda benzer 6ldiirme olarak kabul et
mi§tir. <;iinkii bir veya iki darbe ile normal olarak Oldiirme kasdmm 
vurudu sozkonusu degildir. Sadece tehdid veya usland1rma kasd1 gii
dillmii§tiir. i§te bu normal degerlendirme kas1dda bir §iiphenin mev-

. cudiyetine delildir. Kas1dda §iiphe mevcut olunca, kas1dh oldiirme du
rumunun varllg1 sozkonusu olamaz. Keza imam A'zam Ebu Hanife 
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ardarda ve siirekli olarak vunna ile vukubulan oliimleri de kasda ben
zer oldiirme alarak degerlendinnektedir. Zira oliimiin meydana gel· 
mesi i~in tek !ba§ma bir veya iki darbenin yeterli almas1 muhtemeldir. 
Bunun gerisindeki darbelere ihtiyac; kalmaz. Bir veya iki darbe ile 6liim 
yukarda belirtildigi gi:bi kasldll oldiinne olarak kabul edilmedigine 

. gore ~iinkii bununla usland1rma veya te'dibin kasdolunma ihtimali 
vardlr- Ebu Hanife gene! kaide olarak ihtima.l halinde §iiphenin varid 
aldugunu, §iiphe· varid alunca da kasldll oldiinnenin sozkanusu ala
mayacagml ve bu nedenle fiilin kas1dh oldiirme alarak degerlendirile-
meyecegini one siirmektedir. . 

imam A'zam Ebu Hanife'ye gore, genelli'kle oldiiriicii olmakla 
beraber oldiirme -i<;in hazlrlanmami§ olan bir aletle vukubulan oli.im
lerde bu durum; kasdm bulunmad1gma delildir. <;iinkii ana gore asia
Ian, her fiilin a fiili ge~ekle§tirmek ic;in haz1rlanan aletle yapllma
Sldrr. Binaenaleyh a fiilin gerc;ekle§mesi ic;in haz1rlanan aletle yapll
mami§ alan fiil, failin bu fiili bizzat kasdetmemi§ olmas1 ihtimalini 
ortaya c;1kanr ki, ihtimal durumu §iipheyi celbeder, §iiphe. ise kas1dll 

· oldiirm·enin varllgtndan sozetmeyi imkans1z k1lar. 
imam f}afii ile Ahmed ibn Hanbel, nev'i ne olursa alsun kullam

lan aletin genellikle oldi.iriicii olmasm1 kaSidll oldiinne ic;in yeterli go
riirler. Onlara gore aletin genellikle Oldiiriicii almas1, katl kasdmm 
bulunduguna delil, te'dib ve usland1rma kasd1nm bulunmadigma i§a
rettir. Failin oldiirme kasdmm mevcudiyetine bu da eklenince kas1d 
biitiinle§mi§ alur. ve §iiphe durumu artadan kalkar, binaenaleyh fiilin 
kasidll oldiirme alarak degerlendirilmesi gerekir. 

Bu esasa dayanarak imam f}afii ve Ahmed ibn Hanbel, kiic;iik sapa . 
ile bir veya iki kere vurmayi alet genellikle Oldiiri.icii nitelikte ise, 
kas1dll oldiirme alarak ka·bul etmektedirler. Oldiiriilenin §artlari veya 
fiilin vukfrbuldugu mahal ve diger durumlardan dalayi aletin genel
likle oldiiriicu hiiviyette bulunmas1 miimkiindiir. Aynca imam f}afii 
ve Ahmed ibn Hanbel kuvvetli ve devamh vurmayt da kas1dll katl 
alarak kabul etmi§lerdir. 

:<;iinkii aletin devamll alarak kullamlmasl c;agunlukla oldiiriicii 
olmasma vesiledir. imam f}afii ve Ahmed ibn Hanbel, umumiyetle ol
diiriicii nitellkte alan, delici ve yaralay1c1 hiiviyette almayan ag1r 
maddelerle vukubulan Oldiirmeleri kas1dh oldiirme olarak kabul eder
ler. Qiinkii :bU vasitalarm umumiyetle oldiiriicu ve bUnU kullanmanm 
katl maksadma delil aldugunu one siirerler. Suc;lunun niyetinde gizli 
alan kasld esasiyla bu aletin kullamlmasi da birle§ince kasld tamam
lanml§ alur ve artada §Uphe durumu k~lmaz. 

imam Ebu Ylisuf ve Muhammed, delici ve yaralay1c1 almayan ta§ 

Tefsir, C, IV. F. 11~ 
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ve odun , gibi ag1r vas1talarla vukubulan oldiirmeler konusunda Ebu 
Hanife'ye muhalefet ederler ve bu tiir vas1talarla oldiirmeyi kas1dh 
oldiirme olarak kabul ederler. Yukarda belirttigimiz gibi Ebu Hanife 
punu kasda benzer oldiirme olarak kabul etmekteydi. imam Ebu Yu
suf ve imam Muhammed'in delilleri §Udur: Yaralay1c1 ve delici olma
yan ag1r odun ve ta§la vurmak c;ogunlukla oldiiriicii niteliktedir. 01-
diirme kasd1 olmadan boyle vas1talarla vurmak kullamla gelen usul 
degildir. Binaenaleyh suc;lunun boyle bir vas1tayt kullanml§ olmas1, 
onun oldiirme it;in hazirlanml§ bir alet kullandlgml gosterir, dolayt
Slyla bu vas1tay1 kullanmaSl c;ogunlukla oldiiriicii olan ve oldiirme 
ic;in hazlrlanml§ bir ~leti kullandlgma ve oldiirme kasdmm bulundu
guna delildir. Kas1dda §iiphe bulunmad1~ ic;in ve kasdm biitiin un
surlanyla mevcut olmasmdan dolay1 bu tiir oldiirmeyi kas1dh oldiir
me olarak kabul etmek gerekir. 

Be§eri hukuk bilginlerinin gorii§leri c;ogunlukla islam hukukc;u
larmm yukarda belirttigimiz gorii§lerinden ayn degildir. Be§eri hu
kuk bilginleri de aynen islam hukukc;ulan gibi oldiiriicii fiille oldiir
me aleti arasmda aymm yapma'ktad1rlar. Hic;bir iz b1rakmadan vuku
bulan oldiirmelerde kullamlan aletin Oldiiriicu nitelikte olmasml be
§eri hukuk ·bUginleri de §art ko§arlar. Zira bu §artm bulunmamas1 suc;
lunun kulland1g1 aletle suc;un vukuunu imkans1z hale getirir. 

Be§eri Hukuk bilginleri, oldiirme ic;in kullamlan aletin genellikle 
oldiiriicii nitelikte olmamas1, ender veya baz1 kerreler oldiiriicti olma
si halinde degi§ik gorii§ler serdetmektedirler. Mesela birisine tokat 
veya tekme atan veya kuvvetli bir sopayla vuran yahutta oldiirmek 
kasd1yla ama oldiiriicii olmayan yerlerine vurup yaralayan ki§inin du
rumu konusunda hukukc;ular degi§ik g6rti§ler serdederler. Baz1lan fiil 
oliimle neticelenmemi§se, kas1dll · oldiirmeye ba§lang1c; olarak kabul 
etmezler. <;tinkii onlara gore kas1dh 'katl'm mevcudiyeti ic;in katilin 
niyeti tek ba§ma yeterli degildir. 

Aynca katlde kullamlan aletin genellikle oldtiriicii nitelikte ol
masl icabeder. Yaralama veya vurma ·nadir olarak veya baz1 kerreler 
oldiirebilirse tokat ve tekll\e, hafif dovme ve oldurmeyecek yerleri ya
ralama bOyle degildir. Binaenaleyh bu durumda be§eri hukuk bilgin
lerinin bir 'k1:smi, vurma ve yaralamay1 adi dovme olay1 olarak ka
bul etmektedirler. Diger bir klSml ise, bu gibi fiillerin katie ba§lan
gl«<; olarak kabul edilecegini, c;iinkii tekran halinde c;ogunlukla oldti
riicti olacagm1 one stirerler. Eger vurma, yaralama veya oldtirticii ol
mayan noktalara saldm tistU:ste devam ederse saldmya ugr~yamn ol
mesi muhtemeldir. Birinci grubun gorti·§ii basit vurmalarla surekli 
vurmalar konusunda Ebu Hanife'nin gorii§iine uymaktad1r. Ag1r va
sitalarla vurmalar konusunda ise, Ebu Yusuf ve Muhammed'in gorii-
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§tine uymaktad.Ir. <;tinkti _1bu grubtan olanlar, sw;lunun kulland1g1 ol
dtirme aletinin yapisma bakmakta, fiilin te'kranm, §artlanm, tecavti
ze ugrayanm halini ve tizerinde biraktigi izleri nazar-1 i'tibara alma
maktadirlar. ikinci grubun gorti§leri tse btittintiyle imam ~afii ve Ah
med ibn Hanbel'in gorti§tine ve daha ~ok da imam Malik'in gorti§U.
ne uymaktadir. Ancak buradaki ittifak, sadece katl vfuntasma mlin
hasirdir, sorumlulugu mtinhas1r degildir. 

Vunna ve basit yaralamalann neticesinde olum hadisesi vukubu
lursa, Fransl'z hukuk~ularmm ~ogunlugu bu fiili, Oltimle sonu~lanan 
vurma olarak kabul etmektedirler (vurma ve yaralamadan dogdugu 
'kesin oldugu takdirde). Fakat maktultin onceden tutuldugu bir has
tallgm, bilahare yakalancbgi bir illetin yahut da tedaviyi ihmal etme
sinin neticesinde olUmtin vukubtilmas1 kesinlik kazamrsa, su~lu sade- · 
ce vurmadan sorumlu tutulur, oltimden sorumlu tutulmaz. isterse 
olen ki§i, vurma ve yaralamamn te'siriyle olmti§ olsun. Qtinkti bu gO
rU.§U. benimseyen hukuk~ulara gore Olum, dogrudan dogruya su~lu
nun fiilinin neticesinde vukubulmu§ degildir. Yani su~lunun fiili, olti
mu doguran sebeb degil anzi bir sebebtir. Bu gorti§ tamam1yla E'bu 
Hnife'nin bilumum kas1dh oldtinne konusundaki gorti§U.ne uydugu gibi, 
Ebu Yusuf ve Muhammed'in delici ve yaralayici olmayan ag1r vaslta
larla oldtirme konusundaki gorti§tine uymaktadir. 

(Abdtilkadir Udeh, islam Ceza Hukuku ve Be§eri Hukuk, II, 461 -
498). 

Kas1dh Oldiirmenin CeziHan 

islam hukukunda kas1dll oldurmenin ceza& 'birden ~oktur. Ka
sidll oldtirmenin lbir asli bir de tebai (baglantili) olmak uzere iki ttir 
cezas1 vard1r. Asli cezalar §Unlardir : 

a) K1sas, 
b) Diyet, 
c) Ta'zir, 
d) Ve bir gorti§ uyannca keffaret, 
Tebai (asia bagh) olarak verilen cezalar ise, ikidir: 
a) Mirastan mahrumiyet, 
b) Vasiyetten mahrumiyet. 
KISas : islam .hukukunda kas1dh oldtirme su~u i§leyen ki§iye kl

sas cezas1 uygulamr. K1sas demek misliyle mukabele demektir. Yani, 
su~luyu i§ledigi fiilin aymyla cezalandirmaktir. Oldurme su~unda mts
liyle mukabele yine Oldtinnedir. K1sas cezasmm verilmesi i~in oldtir
me fiilinin onceden planl1 su~un e§lik etmesiyle etmemesi arasmda 
bir fark yoktur. Kas1dll oldurme fiilinin cezas1 her haltikarda k1sasd1r. 
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Ancak harabe (gatl§ma) hali miistesnad1r: Oliimle birlikte h1rs1zlik 
durumu da mevcut olursa, bu takdirde verilecek ceza hem oldiirme, 
hem de asilmadir. 4ncak burada verilen ceza suc;luyu kas1dll katil 
olarak degerlendirmekten ne§'et etmemekte yol kesici ve sava§ <;Ikar
tlci olarak degerlendirilip cezalandmlmaktad1r. 

Diyet ve ta'zir cezalan ise, k1Sas cezasma bedel olarak verilir. Bi
naenaleyh, me§ru' sebeblerden her hangi birisiyle k1Sas yapmak miim- ' 
kiin olmazsa, dnun yerine diyet ve buna ila ve ·olarak, te§ri' yetkisini 
haiz kurullar uygun goriirse tazir cezas1 verilir. Keza, diyet cezas1 da 
yine normal sebeblerden her hangi birisi dolaYJSiyla miimkiin olmaz
sa yerine ta'zir cezas1 verilir. Sadece diyet cezasmm bedel olarak gec;
mesiyle, ta'zir cezasmm diyetin yerine gec;mesi halinde aradaki fark 
§Uradandir: Ta'zir cezas1 zaman zaman k1sas cezasma bedel olarak, 
zaman zaman da asli cezas1 fnsas olan ama k1Sas , uygulanamad1g1 
ic;in yerine diyet cezas1 gere'ken cezalara bedel olarak verilir. Demek 
ki ta'zir cezasi, hem klsas hem de diyet cezasma bedel, diyet cezasi 
ise, sadece klSasa bedel olara'k verilir. 

Diyetin klSasa bedel olarak degerlendirilmesinin neticesinde iki 
durum ortaya <;Ikar : 

a) Hakim bir fiile iki cezay1 birlikte veremez. A:ncak fiiller bir
den fa·zla olursa, bunlan birle§tirerek cezalandirmak caizdir. 0 ki§i
ye, baz1 fiillerinden dolaYI k1sas, diger baz1 fiillerinden dolayi da di
yet cezas1 verilir. Mesela, bir ki§i bir 'ba§'ka ki§iyi kas1dh olarak oldii· 
riirse, ona ancak ktsas cezas1 verilebilir. Ama k1Sas cezas1 vermek im
k·aru olmazsa; ya ta'zir cezastyla 'birlikte diyet, yahut sadece diyet ce
zasi verilir. Eger diyet cezas1 vermek de miimkiin olmazsa, sadece ta'
zir cezas1 verilebilir. Bir ki§i iki §ahsi birden Oldiiriirse, olenlerden bi· 
risinin olmesine kaqthk kisas cezasl ikincisinin oldiiriilmesine kar§l
llk ktsas cezas1 verme'k imkaru kalmadigi ic;in diyet ve ta'zir cezas1 
verilir. Eger, k1sas ve diyet cezas1 vermek miimkiin olmazsa, sadece 
ta'zir cezasi verilir. Neticede adama verilen hiikiim, k1Sas diyet ve ta'
zir cezalan olur. Hulasa, ikinci ceza; birinci cezaya bedel olarak ve
rilmi§Se, asli ve bedeli cezalarm birle§tirilmesi caiz olmaz. Ancak, iki 
asli cezayi. veya iki bedel cezasm1 cern' etmek caizdir. Mesela hem di
yet, hem de ta'zir cezasml birle§tirmek miimkiindiir. <;iin'kii her ikisi . 

· de k1sas cezasma bedeldir. K1sas cezas1yla keffaret cezasm1 da birle§
tirmek miimkiindiir. Qiinkii, her ikJ.si de asli cezadtr. Eger ortada ak
len, §er'an bir engel yoksa, asli ceza ile bedeli cezayt birle§tirmek de 
caizdir. 

K1sasm as1l, ·diyet ve ta'zirin bedel cezas1 oldugunun kabul edil
mesi neticesinde; hakimin ancak asli ceza vermek imkaru olmadtgl 
takdirde bedel cezas1 verebilecegi ortaya <;Ikar. KISasi onleyen rne§ru' 
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bir sebeb varsa, k1sas cezas1 yerine bedeli ceza verilir. Boyle bir engel 
yoksa asli cezamn verilmesi vacibdir. 

K1sas'a engel olan husU.slar : 
Kas1dh oldurmenin ilk ve asli cezas1 k1Sasd1r. Su~un rukiinleri 

mevcud oldugu miiddet~e. su~luya klSas cezas1 vemek icab eder. An
cak, klsas cezasm1 vermeyi onleyen bir sebeb varsa, durum degi§ir. 
K1Sas hukmunu onleyen sebebler uzerinde ittifak edilmi§ degildir. 
Hepsinde de ihtilaf vard1r. Hukuk~ularm ekseriyeti bir k1smm1 kabul 
ederken, baz1lan da bir k1smm1 kabul etmemektedir, ki a§agida bun
Ian a~1klayaca~z. 

K1sas1 engelleyen birinci mania, maktuliin, katilin bir pa~as1 ol
masidlr. imam A'zam, ~afii ve Ahmed maktUlun, katilin bir ciiz'u ol
masi halinde k1sas hiikmuniin mtimteni' olacag1 gorti§iindedirler. Mak
tul, katilin c;ocugu oldugu takdirde bir cu'z'u saythr. Binaenaleyh, ba·ba, 
evladml kas1dh olarak oldururse, klsas cezas1 uygulanmaz. Qiinku, Al- , 
lah'm Rasulu : Baba (,!ocugundan dolayt tutuklanamaz. Sen ve maim 
babamnd1r, buyurur. Birinci hadis k1Sas1 a~Ik\!a men'etmekte, ikinci
si, a\!Iktan a(,!Iga men'etmewekle beraber umumi hiikmiinden men'etti
gi anla§llmaktadir. <;iinku, ~ocugun, babanm mall olarak degerlendi
rilmesi, her ne kada,r gen;ek manada bir mtilkiyeti isbat etmez ise de, 
k1Sas1 durduracak bir §tiphe olarak kabul edilir. Ve islam hukukunda 
«hadlerin §iiphelerle durdurulacagv> gerc;egi bir umumi kaidedir. 

<;ocuk babasm1 veya annesini oldiiriirse· islam hukukunun umumi 
ka.ideleri uyannca, k1Sas hukmu uygulamr. <;unku, husU.si hiikum; 
umumi hukumden sadece ana ve babay1 c;Ikarmi§tlr. islam hukuk~u
lan ana ve babayla c;ocuklar arasmdaki bu farkll hukmun nedeni ola
rak §Unu gostermektedirler : <;ocugun korku ve sindirilmeye ihtiyac1 
babadan daha c;oktur. <;iinkii, baba ve anne c;ocugunu bir menfaat 
kar§1hg1 olarak ve kendisi ic;in degil, ic;ten gelen bir duyguyla sever
ler. Qunku (,!Ocuk babanm hatlras1ru canlandmr. Bu ise, baba ve an
nenin c;ocugun hayatma kar§l son derece titi?. olmalanm icab ettirir. 
<;ocuk ise, baba ve annesini onlar ic;in degil, . kendisi ic;in sever. Yani 
c;ocuk, anne ve babasma gordugu fayda rimkabilinde muhabbet bes
lE~r. Bu ise, baba ve annesinin hayatm1 titizlikle korumasm1 gerektir
mez. <;unkii, anne ve babamn mall, onlarm oliimiinden sonra kendi
sine kalacakt1r. Kendi nefsine kar§l olan sevgisiyle, anne ve babasl
mn hayatlm muhafazaya kaf§l gosterecegi titizlik (,!atl§lr. 

Diger baz1 islam hukukc;ulan ise, hukiimdeki bu aynh~n nedeni 
olarak §Unu gosterirler : Anne ve baba c;ocugun dunyaya gelmesine 
sebeb olmaktad1rlar. <;ocuk ise, onlann yok olmasma sebeb olamaz. 
Bu gorli§, islam hukukc;ularmm baz1lan tarafmdan derinlikten uzak 
olarak nitelendirilmi§tir. <;unkii, baba k1z1yla zina ettigi takdirde 
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recmolunur. Binaenleyh, onu dunyaya getirmeye sebeb oldugu halde, 
zina etmesi kendisinin dunyadan giderilmesine sebeb olmaktadtr. Ger
~ekte ise, babamn veya annenin yok olmasmm sebebi, ktz veya oglan 
~ocugu degil, babamn veya annenin i§lemi§ olduklan su~tur. 

ti~ islam mezhebine g6re, anne ve baba terimine anne ve baba 
tarafmdan yukanlara dogru ~1kan butun cedler girer. Qocuk ve evlad 
teriminin i~ine de a§ag;Iya kadar giden butun nesiller girer. Baba de
nince, ba:banm babas1, anne denince de annenin babas1 ve btittin de
deler girerler. Qocuk deyince de, torunlar, torunlarm torunlan ve en 
alta kadar butun ku~ukler dS..hil olur. 

Annenin hukmu de babamn htikmu gtbidir. Bir anne ~ocitgunu 
. Olduriirse, ona klsas hukmii uygulanmaz. Qiinkii, ayet-i kerime'de 
~<valid» denilmektedir ki, bu doguran anlamma gelir. Anne de ~ocu
gu dogurand1r. Binaenaleyh hukiim bak1mmdan ~baba ile anne musa
vidir. Kald1 ki, anne daha ~ok ihsana muhta~tlr. Oyleyse anneye kl
sas hukmunun uygulanmas1 gayr-i mantl'kidir. imam Ahmed'in amel 
edilmeyen bir ba§ka gorti§tine gt>re, anne ~ocugunu oldurse, olduru
lur. imam Ahmed bu gorti§tinii §U nedene dayandmr: Annenin ~ocuk 
uzerinde velayet hakk1 yoktur. Oyleyse, ~ocugunu oldiiren anne de ol
durillur. Ancak bu g6rti§e hemen §Oyle kar§lllk verilebilir: KISasm 
engellenmesi konusunda velayetin olup olmamas1 soz konusu degil
dir. Qunku, ba:banm da buytik ~ocuk uzerinde velayet hakk1 kalma
dlgl halde, kiSas hiikmu tatbik edilmez. 

Nine de anne hukmundedir. ister baba tarafmdan olsun ister 
anne tarafmdan ninenin hiikmii aynen dedenin hiikmu gibidir. Anne 
ve 'ba'ba ~ocuklanyla din ve hurriyet konusunda ister musavi olsun, is
ter ayn dti§iinc.ede olsun, klSas hukmu uygulanmaz. Qtinku, kiSas 
hukmtinun uygulanmayt§mm esas1 babahk ve annelik §erefidir ve bu 
§eref ister aym dinden olsun, isterse olmasm her zaman i~in mevcut
t'_lf. ~esela.~ kafir olan bir bab~, ~iisluman olan evl~dm1 oldurs~. ve~a 
btr kole hur olan c;ocugunu oldurse, ,babahk §erefmden dola~ ktsas 
hiikmu tatbik edilmez. imam Ahmed'in, yine amel edilmemi§ olan bir 
ba§ka gorti§tine gore, ba.Jba ~ocugundan dolayt oldtirillemedigi gibi, !;0-
cuk da babasmdan dolayt Olduriilemez. Bu gorti§, hemen §Oylece red
dedilebilir. Eger ba'bamn evladmdan dolayt oldiirillemeyecegine dair 
husftsi hukum bulunmaffil§ olsaydt, her ikisinin umumi §er'i hukum
ler muvacehesinde oldtirillmeleri ica:b ederdi. Kaldl ki, <;OCUk ic;in baba 
her'hangi ·bir yabanctyla kJ.yaslanmayacak hurmet hakkma haizdir. 
Qocuk yabanc1 bir ki§iyi oldiirdugu zaman kiSas uygulanacagma gore, 
ba:basm1 oldurdugu takdirde, bu hukmiin uygulanmast da:ha evladtr. 

-imam Malik ise, diger u~ mezheb imamma muhalefet ederek, ev
ladim te'dib kasd1yla dovtip de babamn oldurdugune dair §Uphesi va-
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rid olmadlk~a veya kat'i olarak oldiirmek istedigi sa bit olduk~a •. oldii
riilecegi gorii§iinii serdeder. Babamn oldiirme, kasd1, ~ocugunu ag1t 
§ekilde dovmesi, yahut karmm yarmas1, yahut bir uzvunu koparmasi 
ile sabit olur. Bu davram§lan te'dib kasd1 giitmeyip, oldiirmek istedi
ginin delilidir, binaenaleyh bu fiillerinden otiirii katlolunur. Fakat bir 
ba'ba, evlad1m te'dib kasd1yla dover, bogazm1 s1kar veya kihciyla ~ar
par, yahut demir bir ~ubukla vurur ~ocuk oliirse kiSas hiikmii tatbik 
olunmaz. Qiinku ba'bamn evladma kar§I besleyecegi babahk §efkatl ve 
sevgisi tabiatt itibanyla, lbir ,babamn evladmm evladm1 Oldurme kas
dmm mevcudiyeti konusunda §iiphe iras eder. Bu ise hadlerin durdu
rulmasl i~in yeterli bir sebeptir. Bu takdirde k1sas yerine, agirla§tml
mi§ diyet hukmu verilir. 

El-Miidevvene adh eserde belirtildlgi gibi, kas1dh oldiirmede -ha
tah oldiirme degil- ba'ba tarafmdan akra:balata hi~bir sorumluluk 
yiikletilemez. 

Aslmda hatah Oldurmenin diyeti agirla§tlnlmi§ diyet degil, hafif
le§tirilmi§ diyettir. Agirla§tlnlmi§ diyet ise, ,kiSas cezasmm yerine ge
~en, yani kas1d1I oldiirme su~una uygulanan cezamn bedeii olan bir 
cezad1r. Acaba; imam Malik, fiili kas1dh olarak degerlendirmi§ ve Al
lah'm RasUlu'niin <<§iiphelerle hadle:ii durdurunuz)) sozlerine uygun 
olara'k, §Uphe durumu varid oldugu i~in, k1sas1 durdurmu§ ve k1sas 
yerine agirla§tmlmi§ diyet hiikmiinii mii uygun gormii§tiir? Yoksa 
fiili hatah oldiirme olarak degerlendirmi§ ve su~un §enaatmdan dola
Yl diyetin agirla§tlnJmasmi m1 istemi§tir? Tercih olunan gorii§, imam 
Malfk'in, fiili kasidli olarak kabul edip biraz sonra ~Iklayacagimiz 
gibi mevcud §Upheden dolay1, k1sas1 durdurdugu noktasmdad1r. Bu
nunla beraber fiili hata olarak degerlendirmi§ oldugunu, ancak ig
ren~liginden dolayt su~u agirla§tirdigmi soyleniek miimkiindiir. Diye
tin agirla§tinlmasi halinde, annenin hiikmii de babanm hiikmii gibi
dir. Dede ve nine de anne ve baba gibidir. <;ocuklan ve torunlar da 
aym ~ocuklar gibidir. 

· U~iincii bir gorii§ de §Oyle demektedir: imam MAlik kasda ben
zer Oldiirmeyi ·ancak bu gibi hallerde kabul etmi§ ve bu fiili kasda ben
zer oldurme olarak degerlendirmi§tir. Maliki mezhebinde bu gorii§iin 
de dayanag1 bulunma:kla bera'ber, Malikiler tarafmdan hiikme sE!Ibeb 
olarak serdedilmi§ oldugu soylenebilir. §uphesiz kl, Maliki mezhebi
nin prensiblerine, ilk iki gorii§ daha uygun ve yakmd1r. 

Yeri gelmi§ken, §iipheli hallerde hadlerin durdurulmasi kaidesi
nin oldtirme su~unun tatbikatiyla ilgili biraz bilgi vermemiz faydall 
olacaktir. §iipheli hallerde hadlerin durdurulmas1 kaidesi uyannca, 
su~lunun fiilinde veya kasdmda mevcut bulunan her §iiphenin neti
cesinde, su~; haddi gerektiren bir su~ ise had durdurulur. Ve su~lu-
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ya had cezasma ~el olarak ta'zir cezas1 verilir. Bu §ekilde had ce
zalannda kaidenin tatbiki kolayd1r. Ancak Oldiirme suc;lannda kaide
nin tatbiki miimkiin olmakla beraber nactirdir. Hemen hemen tatbik 
edilmemektedir. Vak1a, tatbiki §ekilde, manadad1r. Qiinkii katl fiili bir 
c;e§it olmakla beraber kas1dll katl, kasda benzer katl, hatall katl gibi 
muhtelif nev'ilere aynllr. Kas1dll katl'de fiilde §iiphe mevcut olunca, 
§Upheyle haddi durdurmak miimkiin olmaz. Qiinkii, §iiphe varid olun
ca fiil hatall katl veya yaralama fiili olur. Eger, §iiphe kas1dda varid
se, fiil, kasda benzer katl'dir. Boylece katl fiilinin c;e§itli adlar alarak 
§ekillenmesi, haddi durdurma hadisesinin tatbikini onler. Keza fiil, 
kasda benzer oldiirme fiili olursa, §iiphe ya fiilde olacaktir, ya da ka
Sidda. Eger fiilde veya kas1dda §Uphe olursa fiil hatah oldiirme ve ya
ralama olarak kabul edilir. ~ayet §iiphe, hatall oldiirmede varid olur
sa, fiil hatah yaralama olarak kabul edilir. ~u halde, oldiirmedeki §Up
he oldurmenin nev'ini daha a§agJ.daki · bir yere indirmekte ve hadd 
daha a§agi bir hiikum ile gec;i§tirilmektedir. Demek ki, bu durumda 
kaide, ma'nen tatbik olunmakta fakat §eklen tatbik olunamamakta
dir. Maliki mezhebine g6re ise, kaidenin tatbikine yer yoktur. Qiinkii, 
Malikiler Oliimii, hatah ve kas1tll Oldiirme diye iki c;e§it olarak kabul 
ederler. Kas1dll Oldiirme olarak kabul edilmeyen Oldiirmeler hatall 61-
diirme olarak kabul edilir. ~uphe kas1dda veya fiilde varid olursa, katl 
hatah oldiirme veya yaralama olarak kabul edilir. 

Leys ibn Saad ve Ziihri, kocay1, babaya k1yas etmektedir. Qocuk 
ve mall -Rasulullah'm hadisi uyannca- babanm miilkiidiir. Kan da 
kocamn nikah akdiyle miilkiine girdigine gore, o cariyeye benzemekte
dir. Binaenaleyh cariyede miilk '§iiphesi varid oldugu ic;in, ktsas tat
bik olunamad1g1 gibi, kar1ya da k1sas tatbik olunamaz. Ancak, cum
hur-u fukaha ve ozellikle dort mezh,eb imaffil bu gorii§e asia itiba.r et
mezler. Dort mezheb imamma gore, e§lerden her biri otekinden ayn 
iki §ahsiyet olarak kabul edilir. Birbirlerini Oldiirmeleri halinde, tipk1 
yabanc1lan oldiirmede oldugu gibi sorumluluk yiiklenmi§ olurlar ve 
oldiirtiliirler. Kocanm kapya malik oldugu gorii§u ise, asia dogru de-

- gildir. Kan, hiirdiir. Koca ancak kocallk haklanm kullanmak yetki
sine sahiptir. Bu bak1mds.n o, 'kiralanmi§ bir nesneye benzer. Kald1 
ki, nikah koca tarafmdan kanya akdolundugu gibi, kan tarafmdan 
da kocaya akdolunma'ktad1r. Qiinkii, nikah ile beraber, koca onun ba
cisiyla· evlenmeme akdi yapmakta ve onun di§mda dortten fazla ka
dm almama hakk1 vermektedir. Birle§me hakk1 konusunda kadmdan 
istenen §ey, kocadan da istenmektedir. Sadece kocamn kadm ii'zerin
de Allah'm verdigi bir hak olarak hakimiyet hakk1 vard1r. Bu da ona 
verdigi mah, nafaka ve mihirden dolaytdlr. Eger bu durum bir §iiphe 
ise, iras olunan bu §iiphe tek tarafh degil, iki tarafh olur. 
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K1sasa mani' olan ikinci engel, maktul su~Iuya denk olmalidir. 
imam M~lik, §afii ve Hanbel, maktuliin katile denk olmasm1 

§art ko§arlar. Eger denk degilse, k1sas hiikmii miimteni olur. MaktUI; 
katile, katil; maktule hiirriyet ve islamiyet di§Inda denk olarak ' ka
bul edilir. Eger, hiirriyet ve islamiyet konusunda denk iseler miisavi 
olarak kabul edilir ve aralarmdaki diger farklara bak1lmaz. Ki§isel ol
gunluk ve organlarm selameti §eref ve· haysiyet bakimmdan bir iistiin
liik, bir e§itlik §arti yoktur. Uzuvlan saglam olan; uzuvlan eksik biri 
tarafmdan oldiiriilebilir. Saghkh; hasta tarafmdan oldiiriilebilir veya 
bunun tersi de ola'bilir. Kii~iik biiyiigii, gii(,!lii gii(,!Siizii, cahil alimi, deli 
akilhyl, me'mur amiri, di§i erkegi ve benzer §ekilde birbirlerini oldiir
me olabilir. islam hukuk(,!ulan arasmda, erkegin erkegi, kadmm ka- · 
dim oldiirmesi arasmda bir fark yoktur. <;iinkii yiice Allah: «Hiire hiir, 
.kOleye kole, kadma kadm>> diye buyurm~tur. Ancak, islam hukuk~u
lan bu ayetin tefsirinde degi§ik gorii§lere sahiptirler. Kimilerine gore, 
ayet-i kerime, nev'in hiik.miinii ele almi§tlr. Bir nev'i diger bir nev'iyi 
oldiirdiigii zaman, o nev'e d·air hiikiim koymu§tur. Ancak, iki nev'iden 
birisi digerini oldiirdiigii takdirde bu konuya temas etmemi§tir. Bu
nun i~.in islam hukuk(,!ulan bu konuda iki ayn gorii§e sahiptirler. Bi~ 
rinci gorii§ taraftarlan (bu Hz. Ali'den nakledilen 'bir rivayettir) ka
dim oidiiren erkegin oldiiriiliip sa!hiplerine yan diyet verilecegine 
kani'dirler. Bu grubun delili; nass'm ancak, nev'dn nev'i oldiirmesi ha
linde hiikiim vaz'ettigini ve bunun dl§Inda bir hiikiim vaz'etmedigidir. 
Kadmm diyeti, erkegin diyetinin yans1d1r. Bin~enaleyh kad1m oldii
ren erkek oldiiriiliir ve geriye kalan yariSI i9in oldiiriilen ki§iye diyet 

· Odenir. Eger, kadmm sahipleri isterlerse erkegi oldiirmezler ve ondan 
kadmin diyetini ahrlar. · 

Bir kadm bir erkegi Oldiiriirse, maktuliin sahipleri isterlerse, ka
dim oldiiriirler ve yan diyet ah:rlar, isterlerse oldiirmezler ve tam di-
~~rl~ ' 

imam Kurtubi der ki : Ebu Orner bu gorii§e ek olarak demekte
dir ki, kadm erkege denk olmazsa ve Allah Rasilliiniin «miisliimanla
nn kanlan birbirine denktirll hadis-i §erifi'nin hiikmii altma girmez
se, kendisiyle denk olmayan bir kadm yiiziinden bir erkek, ni~in oldii
riilecektir? Aynca ulemamn, diyetle k1sasm birle§emeyecegi konusun
daki icma'a ragmen, hem yan diyet, hem de oldiirme nasll olur? Di
yetin kabulii k8.tilin Oliimiinii haram kllar ve k1sas1 engeller. 

ikinci gorii§ taraftarlari ise, kadma mukabil erkegin, erkege mu
kabil kadmm Oldiiriilecegi gorii§iindedirler. Dort mezheb imammm 
gorii§ii de bu merkezdedir. Ve delil olarak yiice Allah'm: «Hiir'e hiirll, 
ayeti celile'si ile, Allah Rasuliiniin «miisliimanlarm· kanlan birbirine 
denktir)) hadis-i §erifi'ni serdetmektedirler. All~h'm Rasulii Yemen 
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halkma farzlan ve sunnetleri bildiren bir mektub yazmi§ ve bu mek
tubda erkeg'in ve kadmm iki ayn §ahsiyet olduklanm ve her birinin 
digerine kal'§l iftira etmesi halinde katlolunacagmi, iki erkek gi'bi ka
dmm erkege, erkegin kadma mukabil oldurulecegini bildirmi§tir. An
cak klsasla beraber, ba§ka bir §ey gerekmez. Qtinku, varid olan klsas
dlr. KISasda niyetlerin degi§ik olmasma itibar yoktur. Qunku, bir · 
ki§i i~in bir topluluk oldurUlur, hlristiyan mecftsi i~in dinleri degi§ik 
olmasma ragmen oldurUlur: Keza, degerler fazla olmasma ragmen, 
bir hur bir kole i~in oldurUlur. 

l;lia'mn Zeydiyye koluna mensub olanlara g<>re de, bir kadm er
kegi oldururse, erkege kaqlllk kadmm oldurulmesi gerekir ve bunun 
otesinde bir §ey yap1lmaz. Bir erkek kadm1 olduriirse, kadma kaf§I
hk erkek oldurulur ve erkegin varislerine yan diyet verilir. K1sas; an
cak bir hukmu iltizam etmeleri §artlyla vacibdir. 

K1sasm uygulanabilmesi i~in denklik katil tarafmda degil mak
tul tarafmda olmalld1r. 'Eger maktul katile denk degilse, k1sas mtim
ktin olmaz. Mesela, katil miisltiman, maktul katir olursa, veya katil 
hur maktur kole olursa, kiSas mtimteni olur. Katilde denklik §arb yok
tur. Eger katil maktule denk deglise, bu; k1sas1 onlemez. Qunkti denk
lik §arb ustunun daha . a§agidan birisine mukabil oldurtilrriesini onle
mek i~in konmu§tur. Yoksa, a§agidan birisinin iisttine mukabil oldu
rulmesi i~in degil. Mesela, bir katir bir muslumam Oldururse veya bir 
kole hur birisini oldururse, aralannda denklik olmamasma ragmen, 
onlar da oldurtiliirler. Qi.inku buradaki eksiklik, katilde degil maktul
dedir. Bu eksiklik, ktifUr, kolelik, farkllllk i~e, htirriyet ve miisluman
hktlr. 

a) Htirriyet: imam Malik, l;lafii ve Hanbel, hurr'tin koleye mu
kabil oldi.irillemeyecegi gorti§tindedirler. Qtinkti, Allah Rasultinden 
§6yle .bir hadis rivayet olunmu§tur: «Htirr'tin koleye mukabil oldtirtil
meyecegi bir kaidedir» veya bir kOienin, koleligi dolayisiyla eksik sa
yllaca.gim ve htir'e denk olmayacag1n1 kabul ederler. Onlara gore htir
riyet; su~luda degil, maktulde l!az1md1r. Eger tecavtize ugrayan hiir, 
su~lu kole ise, suc;luya k1sas uygulanmaz. 

imam A'zam ise, htirlerle koleler arasmda hi~bir fark olmadigmi 
ve her ikisine de kar§Illkll olarak k1sas uygulanaca~m kabul eder. 
Krsasda htirriyet §artml ileri stirmez. Ona gore, ister htir koleyi 61-
durstin, isterse k6le htirr'ti oldtirstin, her iki halde de su~luya kiSas 
yapmak gerekir. 

imam A'zam, istisnai olarak efendinin kolesine kar§l oldtiruleme
yecegini sayler. 

l;layet maktul, katilin kolesi ise veya katilin, k1sasa malik oldu
gu §tiphesi varsa, Rasulullah (s.a.) m «Ne 'baba evladmdan dolay1, ne 
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de efendi kolesinden dolay1 k1sas olunur» fermanma binaen katile kl
sas uygulanmaz. K1sas uygulanmamasmm sebebi §Udur : §ayet k1sas 
gerekecek olsayd1 -k1sas hakkma ti.im olarak sahip ise- efendiye ge
rekecekti ki, bu hadis uyarmca onun ne lehinde ne de aleyhinde k1sas 
hukmu verllebilir. Eger efendi kiSasa tum olarak sahip degil se kis
men sahib ise bu takdirde de k1sas uygulanamaz. Qtinkti k1Sas ooltin
mez bir btitiindtir, bir k1smmm uygulamp bir k1smmm uygulanma
masl mtimktin degildir. Klsasa malik olma. durumu varid ise, §tiphe 
soz konusu oldugu ic;in k1sas uygulanmaz. Qtinku k1sas olunan kiSim
da varid olan §tiphe, haddi onleyici bir unsurdur. Fakat kole, efendi
sini oldurtirse k1sas uygulamr. Zira kiSas emrl umumi bir emirdir ve 
bu umwru emrin ·istisnasl sadece ·baba ve efendidir. Bu ac;Iklamalar
dan ortaya c;1k1yor ki, imam A'zam Ebu Hanife, efendinin kolesi kar
§lSmdaki durumunda diger imamlarla mtittefik, geriye kalan konu
larda ise muhaliftir. 

Diger baz1 fukaha da, efendi kolesini oldtirdtigti takdirde klsas 
uygulanmas1 geregine inamrlar. · Nehai ve Davud, efendinin kolesini 
oldtirmesi halinde onun da oldtirtilecegi gorti§tindedirler. Qtinku Al
Iruhm Rasultinden §U hadisi rivayet ederler : Kim kolesini oldtirtirse, 
biz de onu Oldtirtirtiz. Kim kolesinin kulagim keserse, biz de onun ku
la~m keseriz. 

Htirle kolenin denkligi komisunda islam hukukc;ularmm gorti~le
rinin hillasas1 budur. Bu gorti§leri serdederken, islam hukukunun bu 
noktayla ilgili dti§tincelerini ortaya koymak istedik. Biliyoruz, kolelik 
gtiniimtizde ortadan kalkml§ durumdad1r. Art1k ne efendi vard1r, ne 
de kole. Ve oyle samyoruz ki, yerytiztinde koleligin ibtaline c;ah§an ve 
bu noktada te'§vik eden ilk sistem islam hukuk sistemidir. 

b) islamiyet : 
Mtisltimanm gayr-i mtislim'i oldtirmesi. 
imam Malik ve §afii'ye gore, bir miisltiman bir katiri oldurdtigti 

takdirde nas11 olursa olsun katlolunmaz. Qtinku, katir miisltimana 
denk degildir. Ama katir bir mtisliimam oldtirdtigu takdirde, miislti
mana mukabil kafir Oldtirtiltir. Qtinkti bu §ekildeki' Oltim, bir alt de
recede olamn bir tist derecede olam oldtirmesidir. imam Malik ve 
§afii, cizye Odeseler bile, bu htikmtin zimmilere tatbik edilecegi gorii
§tindedirler. Onlara gore, islam'm htiktimleri zimmilere de uygulamr. 
Delilleri ise §Udur: islam'da k1sasm vacib olmasmm §artl denkliktir. 
Kuftir ise bir biiyiik eksikliktir. Eger, bir tarafda kafir bir tarafta 
miisliiman varsa, miisavat ortadan kalkmi§tlr ve k1sas viicubu mum
kiln olmaz. Qiinku Allah'm Rasulti §Oyle buyurmu§tur : 

Miisliimanlarm kanlan birbirine e§ittir. Onlardan en a§agilarda 
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olanlar ahidlerini y0rine getirirler. Ve bir miimin bir kafire mukabil 
oldiiriilemez. 

Aslmda kti.ftir; ki§inin kamm mti.bah kllar, ancak zilnmet sozle§
mesinin yap1lmas1, bti. mubahiyeti ortadan kaldmr. Nas1l bir miislii
man; katir bir miiste'mene kar§Illk oldiiriilemezse, zimmiye mukabil de 
old iiriilemez .. 

imam A'zam ise, miisliimamn zimmiye mukabil, zimminin de 
miisliimana mukabil oldiirillecegi gorii§iindedir. 0 demektedir ki, ki
sas hiikmiinii bildiren nass, umO.mi olarak varid olmu§tu,r. Allah Kita
bmda «Size Oldiirmelerde k1sas farz k1lmd1.» 

«Ve onda (Tevrat'ta) onlara yazdrk ki, cana can ... >> 

((Kim de zulme'<iilerek oldiirillti.rse biz onun velisi i~in bir yetki 
kilmi§IZdir.» buyurmaktad1r. Goriiliiyor ki bu nass'lar, umO.mi olarak 
varid olmu§tur. Hie; bir olU. ve can arasmda fark yoktur. Kim bu nass
lann tah.Sis veya takyid olundugunu iddia ederse, bu iddia delilsizdir. 
Allah 'reala kitabmda «Sizin ic;in k1sasda hayat vard1r, ey ak1l sahib
leri» buyurmaktad1r. Zimmiye kar§Ihk miisliimamn katledilmesinde, 
miisliimana kai"§I miisliimanm katledilmesinde, k1sasdaki hayatiyet 
gerc;egi daha derin olarak tezahiir etmektedir. Qiinkii miisliimam, 
zimmiyi Oldiirmeye sevkeden husO.Siyet, kizd1g1 anda dini dii§manllgi 
olacaktlr. Boyle bir tahriki onleyecek miihim bir engelin bulunmasi 
lazimdir. Bunun i\!in zimmiyi oldiiren miisliimana k1sas hiikmiiniin 
farz olmas1, k1sastaki hayatiyet manas1m gerc;ekle§tirmek bakimmdan 
son derece manidardlr. 

imam Malik ise, imam A'zam'dan farkh olarak §Oyle dii§iinmek
tedir: Bir miisliiman bir zimmiyi aldatarak oldiiriirse, miisliimamn 
katli gerekir. Aldatma mallm almak ic;in yanh§ bir yere sti.riikleme ve 
benzer §ekillerde olabilir. 

Bir ki§iyi mahm almak ic;in aldatarak bir yere gotiiriip Oldti.rmek, 
imam Mailk'e gore bir nev'i harabe §eklidir. imam ~afii Hanbel ve 
Ebu Hanife ise, bu gorii§ii benimsemezler. Onlar hileli oldiirmenin 
ozel bir durumu oldugunu kabul ederler. Hileli oldiirme eger Oldiir
menin §artlan bulunursa, kas1dh oldiirme olarak kabul edilir ve kiSas 
uygulamr. imam Malik hHeli oldiirmeyi, harabe suc;una k1yas ediyorsa 
da diger imamlar bunu kabul etmezler. 

Keza,. diger imamlar RasO.lullah'dan nakledilen ve bir katire kar
§1 bir mii'mine k1sas uyguland1gm1 belirten rivateti huccet olarak gos
tererek, RasO.lullah'm: Ben soziimii yerine getirmeye dah~ c;ok mec
bO.r olan biriyim, buyrugunu one siirerler. Onlar; bir kafire kar§Ihk 
bir mii'min, andla§masi olmayana kar§Ihk, andla§masi olan Oldiiriil
mez, hadisini katirden murad, miiste'mendir ve andla§mah da mii'mi
ne ma'tO.ftur diye yorumlarlar. Hadis'e kafire kal'§Ihk mii'min ve ka-
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fire kar§tllR andla§mah birisi oldiiriilemez, diye mana vermektedirler. 
Keza, zimminin rna'sum olmasmm §iipheli oldugunu, §iiphenin 

de k1sas1 ortadan kaldtracagmi soyleyenlere §U kar§Illgt vermektedir
ler: Zimminin kam haramdtr, zimininin zimmet ahdi kaim oldugu 
stirece mtibah olmaz. Ve zimmet ahdi yapml§ olan zimminin durumu, 
islam olarak kaim olan mtisltimamn durumu gibidir. Hem ktiftir ge
ni§ anlamda kam mtibah k1lmaz. Kam mti'bah ktlan ktiftir, harbe ve
sile olan ktiftirdiir. Harbe bais olmayan zimminin ktifrii kamm helal 
k1lmaz. Keza, dinde mtisavat; ktsasm §arb degildir. Eger bir zimmi di
ger bir zimmiyi oldtirtir ve sonra da mtisltiman olursa, k1sas hiikmii 
uyannca, miisliiman olan zimmi oldiiriiliir. Halbuki aralarmda din 
bak1mmdan bir mtisavat yoktur. Nitekiin bu hususta Hz. Ali §Oyle 
der: Zimmiler cizye vermekle kanlanmn bizim kamm1z gibi, mapan
mn bizim mallm1z gibi ma'sum olmasm1 istemektedirler. Binaenaleyh 
onlarm kam ve mall miisliimanm kam ve mall gibi ma'sumdur. Buna 
gore bir mtisltiman, bir zimminin mahm (!alarsa eli kesilir. Eger, zim
minin malmm ma'sum oldugunda bir §tiphe bulunsaydl (!alamn eli ke
silmezdi. Nitekim miiste'men'in malmm 9almmasmda el kesilmez. 
Qtinkii mal cana baglld1r. Malm durumu camn durumundan daha az 
ehemmiyetlidir. Htrs1zhktan dolay1 el kesildigine gore, oldiirmeden 

. dolayt k1sas uygulanmas1 daha evladtr. Qiinkii soyledigimiz gibi can, 
maldan daha onemlidir. 

Ebu Hanife'nin gorti§ii, 9agda§ be§eri hukuk bilginlerinin gorii
§iiyle uyu§maktadlr. Qagda§ hukuk bilginleri de, din aynllgmdan do
layt ceza farkllllgim kabul etmezler. M1s1r yasalan da, zimmi ve miislii
man aynmt yapmakstzm her ikisine aym htikiimleri tatbik etmek
tedir . 

. Ebu Hanife'ye gore, bir miisliiman miisliiman olmu§, fakat dar'iil
b.arb'den dar'til-islam'a hicret etmemi§ olan bir harbiyi Oldiiriirse, kl
sas uygulanmaz. Qtinkti, katil her ne k.adar bir mtisliimam oldiirmi.l§ 
ise de maktUI dar'iil-islam ahalisinden degil, dar'iil-harb ahalisinden
dir. Binaenaleyh, dar'iil-harb halkmdan olmas1, ma'sumiyeti konusun
da §iiphe iras eder. Qiinkii, miisliiman oldugu halde dar'iil-islam'a hie
ret etmeyip de dar'iil-harb'de kalan ki§i kafirlerin hakimiyetini onem
siyor demektir. Bir kavmin hakimiyetini onemseyen ve biiyiiten ki§i 
Allah Rasuliintin diliyle, her ne kadar onlarm dinine mensub olmasa 
da onlann kavminden saytllr. Binaenaleyh o kavmin yurtta§1d1r. Bu 
durum ise, bir §tiphe ortaya 91karmaktad1r. Keza, iki mtisliiman dar'lil-

' harb'de ticaret veya esaretle bulunsalar ve biri digerini Oldiirse, kl
sas hiikmii tatbik olunmaz. Qtinkii ortada §iiphe durumu variddir ve 
hiikmiin tatbiki imkam yoktur. Fakat, diger ii9 imam, katl vak'ast, 
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ister dar'iil-harb'de olsun, ister dar'iil-islam'da, ve maktul ister hicret 
etmi§ olsun ister etmemi§, lusasm uygulanacag1 gorii§iindedirler. 

Kafirin ba§kasm1 oldiirmesi: Zimmi bir miisliimam oldiiriirse, 
buna kar§Ihk Oldiiriilecegi ittifakla kabul edilir. Zira, Ebu Hanife'ye 
gore, katil olan zimmi, umumi nass'larm hiikmii i~ine dahil olmakta
dir. Diger ii~ imama gore arada farkhhk olmakla beraber katil oldii
riiliir. Ancak farkhhk katilin aleyhine i§lememektedir. Bilindigi gibi 
katil ile ma'ktUI arasmda bir farkhllk var ise ve bu farkhhk zimmi
nin aleyhinde ise k1sas durdurulmaz. Miisliimamn aleyhinde ise dur
durulur. Zimminin harbiyi oldiirmesi su~ olarak kabul edilmez. Qiin
kii harbi demek, kam miibah ki§i demektir. 

Ebu Hanife'ye gore, miiste'men'e kar§Ihk zimmiye klsas uygulan
maz. Qiinkii miiste'men'in ma'sumiyeti mutlak degil muvakkattir. 
Dar'iil-islam'daki ikameti siiresine ibaghd1r. Aslmda miiste'men dar'iil
harb halkmdan bir ki§idir. Dar'iil-islam'a giri§i bir sebebden otiirii
diir ve tekrar asli · yurduna donecektir. · Bunun i~in ma'sumiyeti §iip
helidir. imam E'bu Yusuf'a gore ise, katl fiilinin i§lendigi zaman ma'
sumiyet mevcut oldugu i~in klSas uygulamr ve oldiiriiliir. Ebu Hani
fe'ye gore ise, k1yas yap1Iarak miiste'men'e kar§Ihk miiste'men Oldii
riiliir. imam Malik, ~afii ve Hanrbel'e g6re, birbir·ini oldiiren kafirler 
aymm gozetilmeksizin oldiiriiliirler. Binaenaleyh, her hangi bir kita
bi'yi, mecusi veya miiste'meni oldiiren· zimmi de oldiiriiliir. isterse ara
lannda din fark1 bulunsun. 

Bu §artm yeri, su~lularm birden fazla olmas1 halindedir. Su~lu 
te'k ·ba~ma olunca, su~u ister miiba§ereten i§lesin, isterse te§ebbiiben 
i~lesin sorumlu bizzat kendisidir. Ama, birden fazla olursa i~lerinden 
birisi bizzat su~u i§leyecek kimisi onlara yard1mc1 olacak, kimisi de 
su~a te§vik edecektir. Dort mezheb imammca ittifakla kabul etmek
tedirler ki, su~lulardan her bfri bizzat su~u i§ledi·kleri takdirde, bir
den fazla olmalan herbirine ayn ayn k1sas hiikmiiniin tatbik edilme
sini onlemez. Her ne kadar k1sasda e§itlik geregi var ise de, bu fiilde 
olup su~lularm veya tecaviize ugrayanlarm saYismda §art degildir. 

- Bir topluluk birle§erek bir ki§iyi oldiiriirse, onlara k1sas uygulanmasJ 
hakkm icabldlr. Qiinkii, oldiirme vak'alan genel11kle topluca i§lenir. 
Topluca i§lenen cinayet vak'alarma k1sas hiikmii uygulanmasaydt, kl
sasi tatbik etme imkam kalmazd1. Qiinkii, ba§kas1m oldiirmeyi plan
layan ki§i, k1sasdan kurtula:bilmek i~in etrafma bir~ok ki§iyi toplar 
ve boylece su~u i§ler ve k1sasdan kurtulmU§ olurdu. Halbuki kiSasda
ki gaye hayatm devam1 ve oldiirmenin onlenmesidir. Allah kitab-1 ke
rim'inde : «K1sasda sizin i~in hayat vard1r ey ak1l sahipleri, ta ki ko-
runasmiZ>> buyurmaktad1r. ~ 

Ahmed ibn Hanbel'den nakledilen bir rivayete gore, su~lular bir-
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den fazla oldugu takdirde kiSas sak1t olur yerine diyet icab eder. ibn 
Ziibeyr ve ibn Sinin'e gore ise, katiller'den birisi oldiiriiliir ve diger
lerinden de paylanna dii§en diyet allmr. Bu gorii§ii serdedenlerin de
lili §Udur: Yiice Allah kitabmda: «Cana can» ve «hiir bir ki§iye hiir 
bir ki§i» buyurmaktadir. Buna gore, bir cana kat§l bir candan fazlasi 
almamaz. Binaenaleyh, birden fazla ki§i toplanarak bir. ki§iyi oldii
riirse, birisine k1sas dig·erine diyet icab eder. 

Dart mezheb imam1; topluluk, ferdi oldiirdiigii takdirde, k1sas 
uygulanmas1 konusunda ittifak etmi§lerse de, oldiirmeye yardim veya 
te§vik konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Bu konuda ihtilafa sebeb olan 
dart mesele var<hr : 

a) Elbirligi ile oldurmeye yard1m etme, 
. 'b) Maktulii tutup katilin oldiirmesini saglama, 

c) Oldiirmeyi emretme, 
d) Oldiirmeye zorlama. 
a) Elbirligi ile i:ildiirme halinde yard1mc1 olmak : 
tm·am .A'zam'a gore, elbirliginden maksat onceden anla§madir, 

diger imamlara gore ise, bunun onceden anla§ma adm1 alabilecegini 
ve elobirligi manasma gelmeyecegini, elbirliginden maksadm da Oldiir
me ~>U~unu i§lemek i~in 6nceden ittifak oldugunu yukanda zikretmi§· 
tik. Bu iki durum arasmdaki fark §Uradan ileri gelmektedir. Onceden 
ittifak halinde, su~u dogrudan dogruya i§leyenler - tek ba§ma fiil
leri 6ldiiriicii olmasa da- katil olur. Topluca · i§lenen fiillerin neticesi 
oliim oldugu takdirde suc;a fiilen i§tirak edenlerin hepsi katildir .. ; 
Elbirligi bu demektir. Onceden anla§mada ise, topluca 6ldiirme ko
nusunda §artlanm ac;Ikladigimiz gibi, ancak fiilen i§tirak eden katil 
olarak ka:bul edilir. 

Her iki halde de, su~a fiilen i§tirak edenlerin birden fazla olmasi 
durumunda katillere k1sas uygulanacag1 ister onceden 6ldiirme konu
sunda ittifakt'an dogmu§ olsun, ister beklenmeyen bir bulu§ma ile 
ger~ekle§mi§ bulunsun, farks1zd1r. As1l ihtilaf edilen konu, su~lularla 
ittifak edip de vak'ada haz1r bulunmayan veya suc;un i§lenmesine 
yard1mc1 olup da, bizzat suc;a katllmayan ki§ilerin durumudur. imam 
A'zam, :;;afii ve Hanbel'e gore; k1sas hiikmii, yalmz bizzat suc;:a kan
§ana verilir. Suc;a bizzat i§tirak etmeyene de ta'zir cezas1 verilir. imam 
Malik'e gore, ise, k1sas hiikmii haz1r bulunup da bizzat kari§rnayana 
ve yard1rnci olup da bizzat i§tirak etmeyene de uygulamr. Kap1y1 tu
tan veya 6liimii saglayan kimse gibi. Suc;:lularla ittifak edip fiilde ha
zir bulunmayan ki§iye ise, tercih olunan gorii§ uyarmca ta'zir ce
zasi verilir. Suc;a yard1mc1 olan . veya sue; i§lenirken haz1r bulunan ki
§inin cezalandinla'bilmesi ic;in, kendisinden yardlm istenince yardl
ma ko§acak veya arkada§larmdan birisi bizzat suc;:u i§lemezse, kendi-
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s1mn onu bizzat i§leyecek nitelikte olmas1 §arttir. ~u halde, ktsasm 
uygulanabilmesi i~in elbirligi eden ki§inin bizzat fiil i§lemese de ha
dise mahallinde veya hadise mahallinin yakmmda olmas1 §arttir. Bu 
takdirde bizzat cHum fiilini i§lemesi §artl yoktur. 

ibn Teymiye'nin fetvalarmda, bu deg~ik hallere dair misaller 
verilir. Bu misallerden birisi §6yledir. Topluca bir kitle ma'sum bir 
ki§iyi (oldurUimesi haram olan birisini) oldurmeye · i§tirak ederse, 
i~lerinden hepsi bizzat adainm oldurUlmesine muba§eret etmi§lerse, 
hepsine birlikte k1sas vacib olur. Ama bir k1sm1 bizzat fiili i§le
mi§, bir k1sm1 da ona bek~ilik etmi§ ve yard1mc1 olmu§Sa, bu konuda 
iki gor'ii§ vard1r. Birisine gore k1sas ancak muba§ire uygulamr. Ki 
bu goru§, Ebu Hanife, ~afii ve Hanbel'in gor'ii§'iidur. ikincisine gore 
ise, hepsine k1sas uygulanir. Bu goru§ imam Malik'in g6ru§tidur. ibn 
Teymiye'nin fetvalannda §Oyle bir ornek de verilir: Bir ki§inin ~ocuk
lan ba'balanm oldurme konusunda yabanc1 ki§ilerle anla§Ir ve fiile 
i§tirak ederlerse, hepsin1n birlikte oldurUlmesi caizdir. Fakat, fiili biz
zat i§lemi§ olan muba§irin cezasl butUn mezheb imamlarmm ittifakl 
ile fiili bizzat i§lememi§ olup da, i§lenmesine yard1mc1 olmu§ olan 
(adam1 eve sokan ve kap1lan kapayan kimse gibi) m oldurUlmesi ko
nusunda iki goru§ vard1r. imam Malik'e gore, hepsinin olduriilmesi 
§arttir. ibn Teymiye'nin fetvalanndaki bir ba§ka misal de §oyledir : 
Bir kimse ma'sum bir ki§iyi oldiirmesi i~in bir adama belirli bir mik
tarda mal vaad ederse, ve adam da bu mal mukabilinde soylenen ki§i
yi oldiirurse, vaad olunan kh~inin oldiirUlmesi icab eder. Vaad edilen 
ki§iye de, sindirici bir ceza verilmesi ve boylelikle b~kalanna ornek 
olmas1 gerekir. Baz1 fakihlere gore, onun da olduriilmesi icab eder. 

Bir ki§i bir adam1 tutar, ikin,ci bir ki§i de gelir onu oldiiriirse, 
tutan ki§inin adamm oldiiriilmesi kasd1yla tutmad1g1 veya ii~iincu 

§ahsm gelip onu Oldiirecegini 'bilmedigi takdirde mes'uliyeti yoktur. 
Ama tutan ki§i adam1 oldiirme kasd1yla tutmu§Sa ve ii~iincii ki§i de 
gelip oldiirmii§Se, bizzat .oldiirme·· fiilini i§leyene kiSas uygulaJip oldii
riilecegi konusunda ihtilat yoktur. Ancak, Oldiirme fiilini bizzat i§le
meyip tutmu§ olan ki'§inin durumu ihtil8.flld1r. A§ag1da bu farkhllkla
n a~1klayacag1z. 

imam Malik; tutan ki§inin maktfrli:i katilin oldiiriilmesi i~in tut
masi ve iic;iincii §a~m tuttugu ki§iyi oldiirecegini farketmesi halinde 
k1sas uygulanarak oldiiriilmesi gorti§undedir. imam Malik'e gore tu
tan ki§i, adam1 tutmakla oliimune · sebep olmu§tur. Baz1 fakihler ise, 
tutan ki§inin oldurUlmesi ic;in §U §art} ileri siirmektedirler. Eger onun · 
tutmas1 olmasa, ii\-iincii §ahsm gelip adam1 oldiirmesi miimkiin olma
malldlr. Ancak ·bazi fakihler bu §arl1 ileri siirmezler. 

~ayet tutan ki§i, adam1 kovalayamn nqrmal bir darbe ile dov-
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mes1 1~m tutarsa, yahut kovalayan ki§inin adam1 oldiirmek istedigi
ni bilmezse (kovalayamn oldiiriicii bir alet ta§Idigmi gormemi§ olabi
lir) veya tutulamn oldiiriilmesi, tutamn tutmasma bagh degilse, bu 
takdirde tutan ki§iye kisas degil, ta'zir cezasi verilir. 

imam Malik, birisini oldftrmek konusunda delalet ve onun dela
leti olmad1g1 takdirde maktuliin oldiiriilmesi imkammn bulunmadigi 
vak'alan da buna ilhak etmektedir. 

Ebu Hanife ve §afii ise; tutan ki§i, katilin oldiirme kasdiyla ko
valadigim ve oldiiriilecegini bilerek dahi tutsa, ta'zir cezas1yla ceza
landmlacagi gbrii§iindedir. Qiinkii, onlara gore, ~ovalayan ki§inin fiili 
miiba§eret, tutamnki ise tesebbiibdiir. Bu olayda miiba§eret hali te
sebbiib haline gali'b olmu§ ve tesebbiibii etkisiz kilmi§tlr. Ayr1ca se
beb, miilci bir sebeb degildir. 

Hanbeli mezhebinde ise iki gbrii§ vard1r. Birinci gorii§ uyannca, 
tutan ki§iye kiSas uygulamr. Qiinkii, o adami tutmami§ olsaydi, kova
layan ki§i adam1 yakalaytp oldiiremeyecekti. §u halde oldiirme fiili 
ikisinin fiilinin birle§mesi sonucu meydana gelmi§tir. Binaenaleyh 
ikisi de fiilde ortaktirlar ve her ikisine de_ kiSas uygulamak icab eder. 
Her ne kadar kovalayan ki§inin filii miiba§eret, tutan ki§inin fiili te
§ebbiis ise de, oldiirme ol'aytnm vukuuna ikisi birden i§tirak etmi§ ve 
fiilleri birbirine denkle§mi§tir. Bu gorii§, Maliki mezheibinin g6rii§iine 
uymaktad1r ki, Hanbeli mezhebinde pek kuvvetle tercih olunmami§-
b~ . 

ikinci gorii§ taraftarlan ise,. tutan ki§inin oliinceye kadar hap
solmasi fikrindedirler. Onlar ibn Omer'in, Allah'm Rasuliinden nak
lettigi §U hadise istinad etmelktedirler : Bir adam bir adami tutar ve 
ba§kas1 da onu Oldiiriirse, oldiiren ki§i oldiiriiliir ve tutan ki§i hapso

·Iunur: Qiinkii o, tutmakla adam1 Oliime mahkum etmi§tir. Hz. Ali de, 
fiilen bu hiikmii tatbik etmi§tir, katilin oldiiriilmesine, . tutanm da 
6liinceye kadar hapsol unmasma hiikmetmi§tir. 

Bu g6rii§ taraftarlarmdan bii kiSmi, · hapis siiresinin oliinceye 
kadar olmay1p yoneticilerin takdirine bagh oldugunu ileri siirmii§
lerdir. Qiinkii, hapis cezasi bir nev'i ta'zir cezasldlr ve had cezasl de
gildir. Hapis cezasm1 had degil ta'zir cezas1 olarak degerlendirsek, 
ikinci g6rii§ Hanefi ve §afii mezhebinin gorii§·iine uyar. islam hukuk
~ulan tutmayt geni§ anlamda kabul eder ve sadece elle tutmaya inhi
sar ettirmezler. Tutmak terimiyle maktuliin ~1kamayacag1 bir yere ti
kamp 'b1rakilmas1 ve higbir §ekilde kar§l koyamayacak §ekle sokul
masmi kasdederler. Bir ki§i birisini oldiirmek i~in kovalar, ii~iincii bir 
ki§itutar ve adamm ayagm1 keser, bilahare kovalayan da gelip ada
mi, oldiiriirse, bu takdirde ii~iincii ki§i adamm ka~masim onlemek ve 
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kovalayanm tutmasm1 saglamak igin ayagm1 kesmi§Se, oldurmeye 
taalluk eden sug da tutan kimsenin hukmune tabidir. <;unku, fiiliyle 
adam1 hapsetmi§ \<e olume mahkum etmi§tir. Bundan sonra da, ka
Sldll ayak koparma sugundan s:orumlu tutulur. 

islam hukuk~ulan oldurmeyi emretmekie oldurmeye zorlamak 
arasmda fark gozetirler. Oldurme emrinde, emredilen ki§i sugu i§le
meye zorlanml§ olmaz. Ve sugu keJldi iradesiyle yerine getirmi§ olur. 
Herne kadar su~u i§lemek igin emir almi§Sa da bu emrin kendi ira
des! uzerinde bir etkisi yoktur. Emreden ki§i, . emredilenin uzerinde 
hakimiyeti olabilir. Babanm kuguk gocuguna emretmesi gibi. idareci
nin emri altmda bulunan kimseye emretmesi de ooyl~dir. Emreden 
ki§inin emrolunan ki§i iizerinde bir etkisi olmayabilir de. Bu durum
da emir, sugu i§lemek hususunda sadece te§vik anlam1 ta§Ir. Bu hal
lerin her birisinin ayn ayn hukmu vard1r. 

·Emrolunan ki§i, gocuk veya deli gibi mumeyyiz olmayan birisi 
ise, imam Malik ~afii ve Hanbel, emredene ilnsas hukmiinun uygu
lanmasl gorii§undedir. Her ne kadar emrolunan ki§i oldurme fiilini 
bizzat i§lemi§Se de, oldurmeye sebeb olmu§ emrolunan emredenin bir 
aleti durumuna gelmi§tir. imam A'zam ise, emredene, k1sas hukmu
niin uygulanmasml kabul etmez. <;unkii, amir, oldurmeyi bizzat yap
ffiaml§, sadece sebeb olmu§tur. Ebu Hanife'ye gore, miitese'bbibe k1sas 
hukmu uygulanmaz. 

Emrolunan ki§i, ·akil ve balig biri.Si ise ve emredenin onun uze
rinde hi~lbir etkisi · yoksa, imam Malik, ~afii ve Hanbel, emrolunana 
kiSas uygulanacag1, emredene de ta'·zir cezas1 verilecegi goru§undedir
ler. imam Malik, emreden katil amnda h'azir bulunursa, k1sa:s uygu
lanacagt gorii§undedir ki, bu goru§ii elbirligi konusundaki goru~iine 
uymaktad1r. Ona gore, emreden katil anmda· haz1r bulunmarni§Sa, 
ta'zir cezas1 vermek gerekir. Oldiirme amnda emredenin haz1r bulun
masirtl oldurmeye yard1m olarak degerlendirmek icab eder. <;unku, 
imam Malik'e gore, Oldtirmeye yard1m eden ki§iye de k1sas uygulamr. 

Emrolunan ki§i akil balig biri ise ve emreden ki§inin de uzerin
de etkisi ve hakimiyeti var ise §ayet emrine itaat etmezse, (olduriile
ceginden korkuyor ise) emrolunana ve emredene k1sas uygulamr. <;un
ku, bu durumda emir ikrah saythr. Eger emrolunan emredenin emri
ne itaat etmedigi takdirde Olduriileceginden korkmazsa, sadece emro
lunana kiSas uygulamr, emredene ise ta'zir cezas1 verilir. Yalmz bu 
durumda, emrolunamn i§ledigi fiilin haks1z oldugunu bilmesi §arttlr. · 
Ama emrolunan i§ledigi fiilinin hakll oldugunu kabul ederse, k1sas 
emrolunana degil, emredene uygulamr. <;unku, bu takdirde, emrolu
nan emre itaatta ma'zurdur. Taibii, bu durum vali veya hukumdar 
gLbi, emir hakkma haiz bulunan bir ki§i tarafmdan verilmi§ ise soz 
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konusudur. Ama, emir verme hak'kma haiz olmayan birisi tarafmdan 
verilmi§Se kiSaS; emredene degil, emrolunana icab eder. c;unku, emro
lunanm emre itaat etme mecburiyeti yoktur. Hem emredenin oldiir
me emri vermek yetkisi dahilinde degildir. Hiikiimdar ve yoneticinin 
durumu ise, bundan farkhd1r. Onun oldiirme emrt verme hakki vard1r 
ve bu emre itaat Allah'a isyan olmad1g1 takdirde vacibdir. 

Bu konuda imam Ahmed'in gorii§ii, imam Malik'in gorii§uyle ta
mamen ittifak halindedir. 

~afii'nin gorii§li de bunlara uymakla beraber ~afii mezhebinde 
emrin ikrah say1lmas1 halinde, me'murun durumu He alakall iki go
rii§ vard1r. Birinci gorii§, taraftarlan, amire k1sas hukmiinlin uygula
nacagmi, me'mura uygulanmayacagm1 ileri siirerlerken, ikinci go~ 
taraftarlan -ki dogru olam da budur- her ikisine birJ.ikte k~ hUk
mliniin uygula.nacagm1 ongormektedirler. 

Ebu Hanife'ye gore, ikrah halinde, sadece amire k1sas hu'ltmu uy
gulamr. Ona g6re me'mur, amir i~in bir alet durumundadir. 0 aleti 
diledigi gibi hareket ettirir. Binaenaleyh amir; kendi emriyle oldiirme 
fiiline miiba§eret etmi§ gibidir. Eger emir ikrah olmazsa, amire klsas 
hiikmu uygulanmaz. c;unkii, o bizzat oldiirme fiiline i§tira,k etmemi§
tir. Eger amir ikrah edici durumda degilse, k1sas hiikmii me'mura uy
gulamr. Ancak emirin emir verme yekisi olmayan birtnden ~1km1§ 
olmas1 §arttir. Emir verme yetkisine sahip birisinden sad1r olmu§Sa 
me'mura kiSas uygulanmaz. Me'mur, emrin haks1z oldugunu bilse bile 
k1sas yoktur. c;unkii me'murun durumu bir §iiphe iras eder, §Uphe 
ise klSaSI onler. 

Kita'b1m1zm birinci cildinde, ikrah konusunda yeterli ma'lumat 
vermi§tik. Burada sozii tekrarlamak niyetinde degiliz. Ancak, konumu
zun geregi olarak ikrah olunan ve ikrah edenin cezalandmlmasmm 
nev'i iizerindeki fukaha'nm gorii§iinii ozetlemekle yetinecegiz. , 

imam Malik, Hanbel ve ~afii mezhebinden sahih olan gorii§e gore, 
kiSas; hem ikrah edene hem de ikrah edilene birlikte uygulamr. c;un
kii, ikrah eden ki§i genellikle Oldiiriicii olan bir fiile alet olmaktadir. 
ikrah edilerek miiba§ereten fiili i§lemi§ olan ki§i ise, maktulii zulmen 
oldurmektedir ve oldiirmekten maksad1 kendi nefsinin bekasmi sag
lamaktlr. Bu durum zorlanan ki§inin birisini oldiiriip yemesi gi'bidir. 
ikrahm milcbir oldugunu soylemek dogru degildir. c;unkii, ikrah olu
nan ki§i Oldiirmekten imtina' edebilir. Ama o, kendi nefsinin bekasi-

. m saglamak i~in imtina' etmemektedir. 
imam A'zam ve imam Hanbel'e gore, ise ikrah eden ki§iye k1sas 

icab eder, ikrah olunana icab etmez. c;unkii, Allah'm RasUlii, buyur
maktadir: Benim iimmetimden hata unutma ve zorlandiklan §ey 
kalkml§tlr. Bir §eyin affedilmesi demek, o §eyin geregi olan §eylerin 
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de affedilmesi demektir. Hadisin zahiri ikrah sonucu yap1Ian fiillerin 
affolunacagma delalet etmektedir. Ve bir manada ikrah eden ki§inin 
katil olacagtm anlatmaktadtr. Aslmda, fiili i§leyen her ne kadar §ek
len katil ise de, ma'nen · katil ikrah eden ki§idir. c;unkii, ikrah oluna
rak oldurme fiilini i§leyen ki§i, ikrah edenin bir aleti durumundadlr. 
Ve o aletini diledigi gibi hareket ettirme kudretine haizdir. Bu gorii§ 
~afii mezhebinde zaytf olan gorii§e uymaktadtr. 

imam Zufer, ise sadece mubft§erin (ikrah olunarak fiil i§leyenin) 
oldiiriilecegini, hakiki katilin o oldugunu, kabul etmektedir. 

imam Ebu Yusuf ise, ikrah edilene de ikrah edene de ktsas huk
miiniin uygulanamayacag1 gorii§lindedir. c;unku, ikrah eden ki§i olu
me sebebiyet vermektedir. Bilindigi gibi mutesebbibe ktsas hiikmii uy
gulanmaz. ikrah eden ki§iye tatbik edilmedigine gore, ikrah neticesi 
fiili i§leyene kiSas hiikmunun tatbik edilmemesi daha dogru olur. 

Fail ile §erik arasmda aymm : 
Bu agtklamalardan anla§tllyor ki, islam hukukgulan, su~u dog

rudan dogruya i§leyenle, su~a ittifak eden, yardtmct olan veya te§vik 
eden ki§i arasmda bir aymm yapmamaktadtrlar. Muba§ir su~u tek ba
§ma veya ba§kastyla i§leyen yahut da sugu olu§turan fiillerden birini 
icra eden ki§idir. Yine islam hukuk~ulan tarafmdan ittifakla kabul 
edilmi'§tir ki, mubft§erin cezas1 k1sasd1r. Mli'ba'§ir ile birlikte, yardim 
eden, ittifak eden veya te§vik eden, yani suga i§tirak eden ki§inin du
rumuna gelince, onlar da aym durumdadtr. Te§vik eden veya su~un 
i§lenmemesinde i§tirak edenin cezas1 imam Malik'in dt§mdaki imam
lara gore ta'zir cezas1d1r. SU\!a yard1mc1 olanm cezas1 ise, imam Ma
lik'e gore kiSas, diger imamlara gore de ta'zirdir .. M1s1r ceza kanu
nunda, oldiinne olaymda su\!a i§tirak edenlerle asli faillerin cezas1m 
birbirinden aytrmaktadlr. Mlslr ceza kanununun 352. inaddesine gore 
failine i'dam hukmiinu gerektiren katl olayma i§tirak, eden ki§ilere 
ya i'dam cezas1 verilir, yahut da muebbet ag1r ~ah§ma cezas1. Yani, 
Mls1r ceza kanunu f-aille, su\!a i§tirak eden arasmda aymm yapmak
tadtr. Ve ikisini aym §ekilde gormemektedir. Bu konuda' islam hukuk
gularmm gorii§ a~1s1 da budur. 

MISlr ceza kanununun bu konudaki htikmti islam hukuk~ulanmn 
gorfr§lerinin ta:tbikinden ilbarettir. Kanun i'dam hiikniune cevaz ver
digine gore, ta'zir cezalar1 da i'dam cezalarmm ztmnmda kendiligin
den mevcud 'olur. 

Yukarda gorduk ki, katillerin birden fazla olmas1 halinde kastdll 
oldunne su~una k1sas cezasmm hiikmolunmasm1 onleyecek bir neden 
yoktur. Ancak failler arasmda kas1th oldiirme nisbet edilemiyen birisi 
buluna:bilir .. Mesela 'birisi yamlarak maktule vurur, kas1th olarak vu-
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ranlarm fiiliyle yamlarak vuranm fiili maktuliin oliimiine vesile ola
lbilir. 

l§te, bu gibi hallerde failler arasmda islam §eriatmm prensibleri 
uyarmca k1sas cezasmm tatbik edilmesi miimkiin olmayan kimseler 
de bulun~bilir. <;ocuklar ve deliler gibi. Hatall yahut kiic;iik yahut deli 
suc;lulardan birisinin kiSas cezasmm affedilmesi diger faillerin duru
muna te'sir eder ve onlarm da k1sasdan affolunmalanna sebeb olur 
mu? i§te bu noktalan a§ag1da a~rklamaya c;ali§acagiz. Faillerden biri
sine veya 'birkac;ma k1sas hiikmiiniin uygulanamamas1, iki durumda 
soz konusudur. Uc;iincii bir durum yoktur. 

a) K1sasm uygulanmamas1 ya fiildeki bir nitelikten dolaytdir, ya 
da faildeki bir nitelikten dolaytdir. 

b) Fiildeki bir nitelikten dolay1 k1sasm miimkiin olmamas1. 
Failin fiili, kiSasi gerektiren bir fiil olmazsa k1sas hiikmiinii ver

mek miimkiin olmaz. Mesela, fail; fiilini hatall olarak veya kasda ben
zer bir §ekilde icra eylemi§Se, fiilindeki bir nitelikten dolay1 veya fiilin 
klsas1 icab ettirmediginden otiirii, kiSas hiikmii miimkiin olmaz. 

islam hukuk<;ulan bu durum kar§ISmda iki frrkaya ayr1llrlar. 
Bir k1snn fiilinin k1sas1 gerektirmedigi gerekc;esiyle faillerden bi

risine k1sas 'hiikmiiniin uygulanmamas1 halinde, diger faillere de fiil
leri isterse hata ile kasdm birle§mesi gibi k1sas1 gerektiren bir fiil ol
sun, kiSas hiikmiiniin uygulanamayacag1 g()rii§iindedirler. Bilindigi 
gi'bi, hatah olarak fiil i§leyenlere uygulanmaz. Qiinkii fiili k1sas hiik
miinii gerektirmez. Kas1dh olarak i§leyene ise klsas uygulamr, zira ka
Sidh oldiirmenin cezas1 k1sasbr. Ama, kas1dh fail ile hatall fail bir · 
vak'ada birle'§irse, hatah faile k1sas hiikmiiniin uygulanmamasiyla ka
sidll failden de lnsas hiikmii saklt olur. Qiinkii, hatah failin fiilinin; 
oliim olayma vesile olmas1 ihtimal dahilindedir. Belki de oliim olay1- . 
m ge~ekle§tiren kas1dh fiilidir . .i§te bu ihtimalin bulunmas1 bir §iip
hedir, t<§iiphelerle hadleri durdurunuz» kaidesinin uygulamas1 netice
sinde, kas1dh katlden de haddin durdurulmas1 icab eder. Hanefi, ~afii 
ve Maliki mezhebinde tercih olunan gorii§ budur. 

a) Diger bir kls1m fakihlere gore de, failin fiili gere:ktirmedigi 
ic;in, kiSas cezasm1 faillerden birisine veya bir k1smma uygulamanm; 
fiilleri kiSasi gerektiren diger suc;lularm kas1dh olarak katl fiiline i§ti
rak ettikleri siirece miistahak olduklan kiSas cezasma etkisi olamaz. 
Onlara k1sas hiikmiiniin uygulanmas1 gerekir. <;iinkii herkes kendi 
fiilinden sorumludur. Bir ki§inin fiili bir ba§kasma te'sir edemez. Bu 
gorii§ Maliki ve Hanbeli mezhebinde kuvvet kazanmaml§ ohin gt>rii§-
tiir. · 

Birinci grub hatahyla kas1dlmm birlikte oldugu bir olaya uygu
ladigi kaideye ittifak etmi§, hatah ki§inin ortagma kas1dh da olsa kl
sas hii,kmiinii uygulamamak konusunda ittifak etmi§lerdir. Ancak, 
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bunun otesinde aralarmda gorii§ farkllhg1 vard1r. Bu gorii§ farkllllgl 
ise kaidenin· tatbikinden gelrilektedir. Ba§ka degil, bir k1s1m islam hu
kU.k<tulan, ortaklardan 'birisinin cezalandmlmadlgl her cezaya kaideyi 
tatbik ederken, -ki bunlar Hanefi fakihleriyle diger mezheblerin baz1 
fakihleridir- 'bir klSml da affolunanm fiilinin kas1ds1z olmas1 haHn
de bu kaidenin tatbikini ongormektedirler. ~ayet, fiil kasdlysa, kaide
nin intibak etmeyecegini kabul etmektedirler. 

b) Failin bir niteligi dolayisiyla k1sas hiikmiiniin uygulanma
masl: 

Bu durum birinci yoldan §U noktada aynhr. Burada k1sas fiildeki 
nitelikten dolayi degil faillerden birisindeki bir nitelik dolay1Slyla tat
bik olunamamaktadlr. Failde bulunan bu nitelik yiiziinden §er'an kl
sas hiikmiiniin uygulanmamas1 gerekir. Bunun ornegi, babamn bir ya
banclyla birlikte c;ocugunu oldiirmeye i'§tirak etmesidir. Boyle bir 
vak'ada baba kaim olan babahk niteligi dolayiSiyla oglunun oldiirme 
suc;undan dolayi k1sas hiikmiine -c;arptmlamaz. Bir ba§ka ornek de, 
kiSas hiikmiinii uygulama, yahut da, kendi nefsini savunma i<tin bir 
ba§kasmm elini koparmaktlr. Eli kopanlan 'ki§iye, ii~iincii bir ki§i sal
dlrarak Oliimiine sebeb olur, bu v'ak'ada klSas hiikmii uygulaya:q veya 
n:efsi miidatada olan ki§iye k1sas hiikmii tatbik olunamaz. Qiinkii, mii
dafaa ve k1sas niteligi vard1r. ~er'an bu nitelikler dolayiSiyla klSas 
hiikmiinii uygulamak miimkiin degildir. 

Bu durumda verilecek hiikiim konusunda da fukaha arasmda ih
tilaf vard1r. Ebu Hanife'ye gore, ortaiklardan birisinin hakkmda k1sas 
hiikmiiniin verilmemesi digerleri hakkmda da k1sas hiikmiiniin ve
rilmemesini icab ettirir, c;iinkii, klSasdan muat olan suc;lulann oldiir
me fiilini ge~ekle§tirme ihtimali vard1r. Bu ihtimal ise §iiphedir, bi
lindigi gibi §iiphe hadleri kaldmr. Binaenaleyh, kiSas icab eden diger 
ortaklara da k1sas uygulanamaz. 

Hanbeli mezhebinde imam Ahmed'den rivayet edilen kuvvet ka
zanmarm§ bir gorii§ vard1r ki, buna uyar. Maliki mezhebinden baz1 
fakihler de bu garii§tedirler. 

imam · ~afii, Hanbeli ve Maliki mezhebinden baz1 fakihler ortak
lardan birisinin k1sasdan muat tutulmasmm digerlerine k1sasm tat
bikini onleyemeyecegi gorii§iindedirler. Qiinkii, klSas faillerden biri
sine has bir ozellikten dolayi miimkiin olmamaiktad1r ki, bu ozellik 
ortaklardan •bir ba§kasmda bulunmamaktad1r. Binaenaleyh bu ozellik 
bulunmad1iP. siirece, mu"Afiyet hakki onlara kadar ula§maz. Bu gorii
§ii benimseyen fukaha, c;ocuk ve deli konusunda degi§ik fikirler ser
detmi§lerdir. Baztlan c;ocuk ve delinin sue; ortagmm k1sas hiikmiine 
tabi olmayacagm1 one siirmektedirler. Bu gorii§ii serdedenler, c;ocu
gun ve delinin fiiline bakmaktad.irlar. Fukaha'mn ekseriyeti arasmda 
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ittifakla kabul edilmi§tir ki, c;ocugun ve delinin kas1dll fiili hata ola
rak kabul edilir. Madem ki onlarm fiili, hata olarak tavsif olunmak
ta, hata halinde de kiSas uygulanmamaktad1r, oyleyse, onlarla birlik
te suca i§tirak eden ki§i ·de hatah olarak kabuledilen suc;lularm hiik
miine tabidir. Dolay1s1yla kiSas hiikmii uygulanamaz. Bu gorii§, fiildeki 
niteligi, faildeki nitelige galip getirmektir. ikinci grup ise ~afii'nin go
rii§iinii kabul etmekte ve demektedir ki, c;ocugun ve delinin kasd1 kas1t
tlr. Ve onlarm kiSasdan muat tutulmasmm esas1 failin niteligidir. 6y
leyse onlarla birlikte suc;a i§tirak edenlerin bu nitelikten istifade et
meleri miimkiin degildir. Uc;uncii bir grub ise, §erikin fiilini nazar-1 
i'tibara almay1 ongormektedir. Eger, §erikin filii kas1dh fiil ise, ona 
fiiline bakmadan ve ortagmm niteligini nazar-1 itibara almadan kas1tll 
fail cezas1 vermek icab eder. 

Diger imamlarm haricinde, imam A'zam, tesebbiiben katlde ki.
sas hiikmiiniin verilemeyecegi gorii§iindedir. Ona gore kiSas; miiba§e

, ret yoluyla i§lenen bir fiildir. 6yleyse, 1k1Sas hukmiiniin uyguland1g1 
fiilin niiibA§eret yoluyla i§lenmi§ olmas1 gerekir. <;iinkii, kiSas hiik
muntin esas1, fiilde miiba§erettir. (Denklik ve benzerlik). 

Oyleyse, Ebu Hanife'ye gore, k1sas yerine diyet vermek gerekir. 
Ancak, imam A'zam'm d1§mdaki diger iic; imam, tesebbiiben katlle mu
bA§eretten katl arasmda bir fark gozetmeme:ktedirler. Onlara gi:)re 
her lkisi de katl vak'as1d1r ve kiSas cezasmm verilmesi gerekir. Uc; 
imam1p bu gorii§ii, M1s1r kanunlanyla da, diger be§eri hukuk prensib
leriyle de uyu§maktadlrlar. 

Kan sahibi me~hul olmal1d1r. 
Maktultin sahibi mec;hul olursa, Ebu Hanife'ye gore, k1sas hiikmii 

gerekmez. <;iinkii, kiSasm vticu·biyeti k1sasm ifas1m istemeye baglldlr. 
Mec;hUl olan birisinin bOyle bir §eyi istemesi ise mumkiin degildir. Bi
naenaleyh, miimkiin olmayan bir §eye cevab vermek de miimktin de
gildir. 

Diger imamlar ise, bu noktada Ebu Hanife'ye muhaliftirler. 61-
durme fiili dar'iil-harbde olmamahd1r: 

6Idiirme fiili dar'iil-harb'de olursa, Ebu Hanife'ye gi:)re kiSas ge
rekmez. Ancak Ebu Hanife, §U iki durum arasmda fark gi:)zetir. Mak
tul diir'iil-harb ahalisinden olup, miisliiman olmu§ fakat dar'iil-islam'a 
hicret etmemi§ ise, durum farkhd1r. Maktul, dar'iil-islam'dan olup, 
izinle ticaret ic;in yahut da mecburi olarak esirlik gibi, dar'iil-harb'e 
gitmek zorunda kalmi§Sa, durum daha farklld1r. Birincide katile ceza 
verilemez. ikincide, eger ticaret ic;in gitmi§Se diyet cezas1 verilir. Esa
ret halinde ise iizerinde hic;bir §ey gerekmez. imam Muhammed ve 
Ebu Yllsuf bu konuda imam A'zam'a muhalefet ederler. iki durum 
arasmdaki !arld1hgm esas1 §Uradan gelmektedir : Birincide ma'sftmi-
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yet §iiphe iras eden bir konudur. Maktul her ne kadar miisliiman i.Se 
de dar'Ul-harb abalisindendir. Qiinkii ayet-i kerime'de ac;1kc;a buyrul
maktadir ki: «Eger o size dii§man olan bir kavimden ve mii'min bir 
ki§i ise ... » ~u 'halde maktulun dar'iil-harb ahalisinden olmas1 ma'su
miyetine §iiphe iras etmektedir ve kafirlerin kuvvetini onemseyerek 
islam diyanna hicret etmemi§ 'bulunmaktadir. Bir ka:vmin hakimiyeti
ni onemseyen ki§i Rasulullah'm soyledigi gi'bi, onun dininden olmasa 
da, onlarm milliyetine mensub say1laca~ndan, muslumanll~ onu 
ma'sum k1lmaz. <;unku, Ebu Hanife'ye gore miislumanllk, tek ba§ma 
ma'sumiyet elde etmek ic;in yeterli degildir. islam'm yam s1ra, islam 
diyannm garantisi altma girmek §arttir. ikinci durumda ise, k1sas 
gerekmez. <;unku, hadise miislumanlann velayeti altmda bulunmayan 
bir mahalde cereyan etmi§tir. E·bu Hanife'ye gare, had cezalarmda 
hukmiin tatbiki ic;in olaym vuku' buldugu anda ifa kudretinin mum
kiin olmas1 §arttlr. 

Malik, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel ise, maktul ister dar'Ul-is~am 
ahalisinden olsun, ister dar'iil-harb ahalisinden olsun, ister dar'iil
harlJ'den hicret etmi§ bulunsun, ister etmemi§ bulunsun, maktlllun 

. miisluman oldugunu bilere'k onu oldururse katilin de kiSas tatbik edi
lerek oldiiriilmesi gerektigi gorii§iindedirler. <;unku onlara gare, katil 
islam olarak ma'sumiyet kazanml§ birisini zulmen oldurmii§ bulun
maktadir. 

KISas cezas1 mutlaka icra edilmesi la·z1m olan bir cezad1r. Ancak, 
kan sahibi affederse, klsas tatbik olunmaz. islam bukukc;ulan arasm· 
da ittifakla kabul edilmektedir ki, kan salbi'binin •katile kiSas hukmu
nu uygulama veya diyet mukabili, yahut da bedelsiz olarak affetme 
yetkisi vard1r. Ancak islam hukukc;ulan, . kan sahiplerinin kiSasi affet
mesi halinde diyeti aJip almayacag1 hakkmda ihtil-af etmi§lerdir. 
imam Malik ve Ebu Hanife'ye gore, kan sahibinin aff1, suc;luya diyet 
Odemek mecburiyetini getirmez. Ancak, suc;luyu· affetmek mukfubilin
d~ diyet vermeyi kabul ederse miistesna, imam ~afii ve Ahmed ibn 
Hanbel'e gore ise, kan sahibinin k1sas ha'kkm1 affetmesi halinde suc;
lu diyet vermeye zorlamr. isterse af onun r1zA:s1 hilatma olsun. Ara
daki ihtilatm sebebi §Udur : imam Malik ve imam A'zam, k1sasm ay
nen vacib oldugu gorii§iindedirler. Halbuki imam ~atii ve Hanbel kl
sasm aynen vacib olmadigmi, vacibin k1sas veya diyetten birisi oldu
gu ·garii§iine sahip olmaland1r : Kan sahibinin ta'yin hakk1 kendisine 
aittir. isterse kisas hiikmunun uygulanmasim ister, isterse katilin nza· 
sma dayall olmaksrzm, diyet allr. Veya diyete mukabil ta'zir cezasm1 
kabul eder. 

Klsasm yerini diyet ve ta'zir cezalanm kabul etmenin neticesin
de iki onemli sonuc; ortaya c;1kar ; 
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~) Hakim bir fiilden dolayi hem ceza hem de onun bedelini bir
le§tiremez. ister ·bedel olarak konan ceza asli ceza olsun, ister asli , 
cezamn .Yerine ge<;en bedeli ceza olsun. <;unku bedel He bedel oluna
m birle§tirmek degi§tirmek fiilinin tabiatma aykln du§er. Ancak, iki 
bedel cezaJl veya iki asli cezayi birle§tirmek cruzdir. Mesela, bir ol· 
durme su<;u i§leyen ki§iye hem klsas hem diyet, yahut da, hem kiSas 
hem ta'zir cezas1 verilemez. <;unku, diyet ve ta'zir cezalarmm her iki
si de k1sasm yerine ge~en bedeli cezad1r. Ve bu cezalar ancak esas 
ceza hukmiinun tatbiki mumkun olmad1g1 zaman verilir. Binaenaleyh, 
lnsas hukmunu tatbik etmek mumkun olmazsa diyet ve ta'zir cezala
nm topluca veya teker teker vermek caiz olur. <;unku, ikisi de kiSas 
cezasma bedel cezalard1r. Aynca, her ikisi de asli ceza olan k1sas ve 
keffaret cezalanm birle§tirmek miimkun ve caizdir. 

b) Bu umumi kaide kalmak kayd1yla, bedel ve asli cezalarm arala~ 
r1m birle§tirmek de cruzdir. ~yle ki, fiiller birden fazla olur ve hiik
molunan bedel cezas1, hukmolunan asli cezaya bedel olarak verilmez. 
U<; ki§iyi oldiirmii§ olan birisine birini oldurmekten dolaYI k1sas hiik· 
mu, ikinciyi oldiirmekten dolayi diyet hukmu verilirse ve k1sas1 uy
gulamak miimkiin olmad1g1 i~in diyete hukmolunmu§sa, mesela, mak
tUI katilin <;ocugu ise, ii<;iincu §ahs1 oldurmekten dolaJl da, kiS'as ve 
diyet hukmu vermek mumkiin olmad1g1 i~in, ta'zir cezas1 verilmi§Se, 
mesela, maktUlun velisi katili mutlak manada affetmi§Se, bu gibi hal
lerin hepsinde klsas diyet ve ta'zir cezalan lbirle§tirilebilir ve umumi 
kaide bozulmu§ olniaz. <;unku, bu vak'ada birinci kiSas cezas1 asli ce
zadlr. ikinci ve ii<;iincu cezalar ise, bedeli cezalard1r. Asli ceza ile be
deli cezanm birle§mesi caiz olmU§tUr, <;tinku, hukmolunan cezalardan 
birisi digerinin yerine ge"<;memi§tir. Bilakis, bedeli olarak verilen ceza, 
hukmolunmaml§ olan bir cezaJI temsil eder. 

Katil bir ki§i olursa, yaralllarm ·birden fazla olmas1 halinde yu
kardaki degi§ik iki gorii§ arasmdaki farkllllgm onemi ortaya <;Ik~r. 

imam Malik ve Ebu Hanife'ye gore, lbir ki§i bir toplulugu oldiirurse 
kiSaS olarak o da olduriiliir. 6Idurmenin otesinde ba§ka bir §ey ge
rekmez. ister su<;lu toplu}ugu bir kerede oldurmii§ olsun, isterse teker 
teker oldiirmii§ olsun. ister kan sahiplerinin hepsi katilin oldurUlme
sini istesin, ister bir k1sm1 oldiiriilmesini istesin, ister bir k1sm1 da di
yet taleb etsin. Kan sahiplerinden birisi acele davramp digerleri gorii§
lerini a<;Iklainadan once, SU<;luyu oldururse, digerlerinin k1sas hakkl 
saklt olur ve diyet icab etmez, i§te 'bu hukum klsasm aynen vacib ol
masl gerektigini belirten kaide tat;bikinden ibarettir. Zira hepsinin 
ortak olan hakk1 klsasd1r. Binaenaleyh su~lu Olduriildugu zaman hep
si de haklarml eksiksiz alml§ olmaktadirlar. Ve bunun dl§mda hi<;bi- • 
risinin diyet taleb etmeye hakkl kalma:z;. Zira, kan sahiplerincten bi-
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risi k1sas hi.i'kmuni.in tatbikini isterse, digerlerinin k1sastan vazge~me
lerinin bir onemi yoktur. Ancak, diyet, k1sas hukmunun tatbiki mum
kun olmad1g1 hallerde. k1sasa bedel olarak icab eder ve burada kan sa
hiplerinden birisi k1sas1 talep ettigi surece k1sasm imkans1zhk duru
mu bahis konusu olamaz. Zira k1sas mahalli nisbetle birdir. 

imam §afii ise, kan sahiplerinin haklarmm birbirine mudahale 
edemeyecegi gorli§lindedir. Eger su~lu, 'birden fazla oldurdugu ki§i
leri teker teker oldurmli§Se, once. oldurulmli§ olamn k1sas1 uygulamr. 
Zira onun oncelik hakk1 vard1r. Eger birincinin hakk1 af ile sak1t olur
sa ikincinin k1sas hakk1 uygulamr ve bu ooylece sonuncuya kadar de
vam edip gider. Eger, 'kan sahipletinden birinin istegi yerine getirilir
se, digerlerinin diyet hakk1 baki kahr. <;unku, k1sas hukmu onlann n
zasi almmadan tatbik olunmu§tUr. Binaenaleyh onlarm hakkl diyete 
inkilab eder. Ve bu vak'a katilin olmesi vak'asmda oldugu gibi deger
lendirilir. Katil oldurdugu kimseleri bir kerede oldurmli§ veya hangi
sini once hangisini sonra oldurdugunu aytrmak mumkun degilse, o za
man kan sahipleri arasmda kur'a ~ekilir. Ve kur'a kime isabet eder
se onun k1sas hakk1. tatbik olunur. Kan sahiplerinden birini digeri
nin online g~irecek bir hak bulunmadlgl i\!in kur'a . ile boyle bir on
celik hakk1 kazamlm1~ olur. Eger, kendisine isabet eden ki§i katili af
federse, kur'a geri kalanlar aras1nda tekrarlamr. <;unku, hepsinin hak
kl e§ittir. KISas hakkl kur'a yoluyla kan sahiplerinden birisine sabit 
olur fa'kat bir ba§kasl ondan once davranarak k1sas hukmunu tatbik 
ederse hakkm1 kullanml§ olur. Ancak, kendinden daha once hak sa
hi'bi olanm online g~mekle kotu bir davram§ yapml§ olur. 

Sava§ halinde bir toplulugu olduren muharibin hukmunde, §afii 
fakihleri arasmda ihtilat vard1r. Ba§hcalarma gore, hukum yukarda
ki gibidir. Yani muhareoe dl§mda topluca oldurmenin hlikmline tabi
dir. Baz1 fakihlere gore ise, hepsine mukabil . olarak o da oldurulur. 
<;unku, muharebe halinde oldurmli§ olanm hakk1 Allah'a aittir ve Al
lah'm bu hakk1 af ile sak1t olmaz. Binaenaleyh burada cezalar i~ i~e 
girerler. Ama insanoglunlin hakk1 saz konusu ise, bu takdirde tedahUl 
bahis konusu degildir. 

Hanbeli mezhebi de, §afii mezhebiyle bu konuda muttefiktir. On- , 
lar sadece kan sahiplerine katili oldlirme konusunda itham hakkl ta
mmakla aynhrlar. Kan sahiplerinin ikisi veya daha fazlas1 katili 61-
durmek konusunda ittifak ederse, katil oldurUlur ve ba§kalan i~in 
bunun du~mda bir hak soz konusu olmaz. Ama kan sahiplerinden bir 
kiSml k1sas1 bir k1sm1 da diyeti isterse, kiSasi isteyenlere mukabil 61-
durulur, geriye kalanlara da diyet verilir. Hanbeli'lerin bu hususdaki 
g6rli§li §Una dayanmaktad1r: K1sas mahalli olan katile kiSasla bera
ber mumkun olmayan baz1 haklar taalluk etmi§tir. K1sas hakkma haiz 
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bulunanlar, k1sas mahallinde haklann1 kullanmakla yetinirlerse, o da 
bununla yetinmi§ olur. Bu dii§iincenin temeli §Udur. Madem ki, k1sas 
hakma sahip bulunanlar, k1sasla yetinmi§lerdir, 'bunun di§mdaki hak
larmdan vazge~mi§ olmakt&hrlar. 

Bir ki§i bir adamm elini keser, sonra da bir ba§kasmi oldiiriirse, 
eli kesilen de, kesilme sonucu oliirse, el kesen ve oliime sebep olan 
ki§i, her ikisinin de katilidir. Binaenaleyh once oldiirdiigii adamm 
'kiSasi tatbik olunur. Qiinkii, oldiirme kesmeden once olmu§tur. Ve eli 
kesilenin olmesi ancak sirayetle, yani 'bilahare cereyan etmi§tir. Bina
enaleyh obiiriiniin onceligi vard1r. Fakat, eli kesilenin k1sas hakkmm 
uygulanmas1 miimkiin ise, ve oldiirmekle k1sas hakki ortadan kalki
yorsa, olmezden evvel eli kesilenin kiSas hakk1 ahrur. Yani, katilin eli 
kesilir. Eli kesilen kan sahibi, :?afii, ve Hanbel'e gore, yan diyet allr. 
Hanefi ve Malikilere gore ise, hic;bir §ey alamaz. Eli kesilenin elinin 
kesilmesi oliime sebep olmazsa once el kesme kiSaSI uygularur. ister
se katil el kesmeden once · olsun isterse sonra... Bu konuda imam 
A'zam, :?afii ve Ahmed ibn Hanbel miittefi.ktirler. imam Malik ise, her 
hal ii karda adamm oldiiriilmesine ve elinin kesilmesine taraftar de
gildir. Ona gore oliimle, bir organ telef olmaktad1r ve k1sas mahalli
nin yok olmas1 k1sas1 sak1t eder. Elin kesilmesi katilden sonraya kal
masi halinde de hiikiim ayrud1r. 

Biitiin bunlarda varid olan ihtilatm esas1 kas1dh oldiirmede ge
rekli olan cezadaki ihtilata miisteniddir. Daha once de soyledigimiz 
gi'bi, imam A'zam ve Malik, k1sasm aynen vacib oldugu gorii§unde
dirler. Ve maktuliin kan sahiplerinin haJkk1, suc;luyu diyete mecbur 
etmez. Ancak su~lu buna raz1 olursa ba§ka. imam :?atii ve Hanbel ise, 
kasldh oldiirmeye ceza olarak 'lnsas veya diyetten birisini gerekli gor
mektedirler. Kan sahipleri bu iki · cezadan birini sec;meye me'zundur-
lar. Suc;lunun muvafakatine gerek yok.tur. . 

(Abdiilkadir Udeh, i.slam Ceza Hukuku, II, 637 - 653) 

islam hukukunda kasidh oldiirmeye benzeyen katl olaylan ic;in 
de farkh hiikiimler vard1r. Bu konuda Udeh ·§oyle diyor : 

Kasda Benzer Oldiirme 

Daha once kasda benzer oldiirme konusunda ihtilaf oldugunu be
lirtmi§tik. 

imam Malik, oliimiin iki boliimde miitalaa edilecegini kabul et
mekte ve bunlarm da kas1d ve hatah olarak ifadelendirilebilecegini 
'belirtmektedir. Ona gore, bu §Ikkm di§mda ayn bir §ey soyleyen ki§i, 
nassm iizerine yeni bir §ey eklemi§ demekti~. imam Malik bu gorii
§iinii desteklemek ic;in demektedir ki : Kur'an-1 Kerim'de, sadece ka-
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s1dh ve hatall oldiirme1en bahseden hiikiim bulunmakta ve bunun dl
§mda bir hiikiim bulunmamaktadir : «Kim de bir mii'mini kas1dh ola
rak oldiiriirse» 

«Hata ile olmas1 miistesna bir mii'minin diger bir mii'mini Oldiir
mesi olur §ey degildir» 

Ebu Hanife, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel ise, kasda benzer Oldiir
meyi kabul ederek oldiirme fiilini, kasldll Oldiirme, hatall oldiirme, 
kasda benzer oldiirme diye iic;e ayumaktad1rlar. Bu gorii§lerini des
tekleyici delil olarak da, Allah Rasuliiniin §U hadis-i §erifi'ni bildir
mektedirler: Dikkat edin, kas1ddaki bata dolayiSiyla oldiirmede, sopa, 
k1rba:c; ve ta§la oldiirmede yiiz deve diyet vard1r. 

Keza bu iki imam: Hz. Omer'in, Ali'nin, Osman'm, Zeyd ibn Sa
bit'in, Ebu Mfu;a eJ-li}§'ari'nin, Mugire'nin, kasda benzer oldiirmeyi ka
bul ettiklerini ve onlarm gorii§iine sahabeden kimsenin muhalefet et
medigini belirtmektedirler. Aynca, kasdm suc;lunun niyetine bagll bu
lundugunu, niyetleri de ancak Allah'm bilecegini, hiikiimlerin niyet
lere gore degil, zahire gore verilebilecegini one siirmekte, niyetin en 
a<;lk delilinin oldiirme ic;in kullamlan alet oldugunu ifade etmekte
dirler. Binaenaleyh, bir kimseye genellikle oldiiriicii nitelikte olan bir 
aletle vuran ki§i, 0 aletin genellikle kullamldlgl gaye ic;in verilen ceza
ya c;arptmllr. Yani, oldiirme kasdma hiikmolunur. Genellikle oldiirii-

. cii olmayan bir aletle ba§kasml doven ki§inin hiikmii hata ile kasld 
arasmda degi§mektedir. Kasda benzemektedir; ~iinkii, ki§i vurmay1 
kasdetmi§tir, hataya benzemektedir, c;iinkii, genellikle oldiiriicii olma

' yan hir aletle vurmu§tur. Genellikle oldiiriicii olmayan bir aletle vur
mak, su~lunun oldiirme kasdmm bulunmad1gmm delilidir. 

i§te, bu nedenle soziinii ettigimiz ii~ mezheb imam1 bu tip Oldilr
melere kasda benzer oldiirme adm1 vermi§lerdir. Zira, su~lunun fiili 
her baklmdan kasldll oldiirmeye 'benzemekte, ancak, oldiiriirken giit
tiigii maksat bak1mmdan kas1dh oldiirmeden aynlmaktad1r. Farazi 
olarak, kas1dll oldiirmek isteyen ki§inin maktule Oldiirmek kasd1yla 
.sald1rmas1 gerekir. Kasda benzer oldiirme fiilini i§leyeri ki§i ise, mak
tule oldiirmeyi . di.i§iinmeden Slrf tecaviiz kasd1yla sald1rmaktad1r. 

§u halde kasldll oldiirmeyle kasda benzer oldiirme arasmdaki fark, 
suc;lunun niyetidir. Suc;lunun niyetinin delili ise, suc;u i§lerken kullan
digi alettir~ Binaenaleyh, her iki oldiirme fiili arasmda ~ok yakm ben
zerlikler bulunmaktadir. Bu yiizden birisine kas1dll oldiirme ad1 ve
rilirken, digerine kasda benzer oldiirme ad1 verilmektedir. 

Hanefi fakihleri kasda benzer Oldiirmeyi §Oyle ta'rlf etmektedir
ler: 

Sopa ile, degnekle, k1rbac;la, ta§la veya elle, yahut da bunlarm 
di§Inda Oliime sebeb olan bir vas1tayla, kas1dh olarak vurmakbr. Boy-
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le bir fiilin iki anlam1 olmak gerekir. Birincisi kas1d anlam1. <;iinkii, 
failin vurmaYJ. ka.sdettigi kabul edi]Jnektedir. ikincisi ise, hata anlam1 
ta§lr, c;iinkii, failin oldiirme kaSdl mevcut degildir. ~u halde, 1;m fiilin 
sureti baklmmdan suc;lu fiili kasdettigi ic;in, sue; kas1dh fiil haline 
benzemektedir. 

~afii mezhebi imamlan ise kasda benzer oldiirmeyi §6yle ta'rif 
etmektedirler : 

«Fiilde kas1d, oldiirmede hata olan fiildir.» Yani, -oldiirme kasd1 
giidiilmedigi halde, sonu oldiirmeyle biten fiillerdir. Baz1 ~afii fakih
leri ise, kasda benzer oldiirmeyi §6yle ta'rif ederler : «Genellikle oldii
riicii olmayan bir aletle isa'bet ettirmeyi kasdedip, isabet alan ki§inin 
olmesidir.» Bu fiil, kas1dll oldiirme fiili olarak cezalandlnlamaz. <;iin
kii, suc;lu oldiirme maksad1 giitmemi§tir. ~afii'lerin ekseriyeti ise, kas
da benzer oldiirme ta'rifinde §U husUslarm bulunmas1 gerektiginde 
miittefiktirler. KaEda benzer Oldiirmede, genellikle oldiiriicii olmayan 
bir alet kullamlmah, belirsiz dahi, olsa, fiil veya §ahlS kasdedilmi§ ol
malldir. 

Hanbeliler ise, kasda benzer oldiirme fiilini §6yle ta'rif etmekte
dirler: 

«Genellikle oldiiriicii olmayan bir aletle suc;u kasdedip oldiirmek
tir. Ki§i tecaviizii ya dii§manllk kasdlyla yapar, yahut da te'dib mak
sadiyla yapar, fakat fiilinde a§Iri gider. Sopa, kirbac;, kiic;iik ta§, el ve 
benzeri §eylerle vurmak, thafif suya itmek, veya damda duran bir c;o
cugun yahut bunagm yamnda b$rarak dii§iirmek, yahut da akhm 
yitirmesine vesile olmak gibi fiiller kasda benzer fiillerdir. Suc;lu bu
rada vurmay1 veya diger fiilleri · kasdetmekte, fakat oldiirmeyi kas
detmemektedir. Kasda benzer Oldiirme fiiline kas1dh hata,. yahut ha
tall kas1d gibi adJar da verilir. <;iinkii, burada, hem kasid, hem de 
hata birle§mektedir. Suc;lu fiili kasdetmekte, ancak oldiirmede hata 
etmektedir.» 

Yukarda anlat1Ianlardan ortaya c;lklyor ki, kasda benzer oldiir
me fiilinin ic;ine, suc;lunun dii§manllk kasd1yla i§ledigi ancak Oldiir
me kasd1 giitmedigi fiillerin tiimii girer. islam hukukundaki kasda 
benzer oldiirme terimi, be§erl hukuktaki oliimle sonuc;lanan vurma 
veya dovme ta'birine tekabiil eder. Fakat islam hukukunun kasda ben
zer oldiirme terimiyle ifade ettigi gerc;ek, be.§eri hukukun oliimle so
nuc;lanan vurma veya dovme ta'birirun ifade ettig!nden mant.1k baki
mmdan daha sahihdir. <;iinkii, kasda benzer ta'birinin ic;ine vurma, ya
ralama, zehirli maddeler verme, bogma, oldiiriicii g1da yedirme, yak
rna, yuvarlama, suya atma ve oldiirme kasd1 giidiilmeden yap1lan b,ii
tiin oliim §ekilleri girer. Kasda benzer oldiirmede suc;lunun oldiirme 
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niyeti yoktur, ama saldm niyeti var<ilr. Oldiirme ta',birinin i~ine Oliim-
le sonu~lanan her fiil girer. . 

islam hukuk\!ularmm bu ta'biri se<;meleri, ad1m sayd1~m1z muh
telif saldm ve i§kence tiirlerinin hepsine delalet etmesi i~inclir. Binae
naleyh bu ta'bir ba§anll bir se<;medir. Be~eri hukukda ifade edilen 
oliimle sonu~lanan vurma ve dovme ta'birinin i\!erisine el veya ba§ka 
ba§ka her hangi bir aletle yap1Ian dovme ve vurma fiilleri girer ama 
bunun di§mda yukarda sayd1gim1z, ·bogma, yakma, yuvarlama, suya 
atma ve diger saldm '§ekilleri girmez. Nitekim Mls1r hukuk~ulan, bu 
ta'birin kapsammm geni§ olmad1gm1 ve bunun bir eksiklik oldugu
nu itirat etmektedirler. 

Kasda benzer oldiirmenin riikiinleri : 
Kasda benzer oldurmenin riikiinleri ii~dur : 
a) Suglu, tecaviize ugrayamn oliimiine vesile olan fiili i§lemi§ 

olmalld1r. 
·b) Su<;lu, oldiirme fiilini dii§manhk kasd1yla yapml§ olmahd1r. 
c) Fiille oliim arasmda sebebiyet baglant1s1 bulunmahdir. 
Bu riikniin olu§a'bilmesi i~in, su<;lunun ne §ekilde olursa olsun 

(vurma, yaralama veya ibunun di§mda sald1n ve i§kence nev'ilerin
den birisiyle veyahut bogma, yakma ve oldiirmek kasd1yla yaralayiCl 
veya zehirli maddeleri vermek gfbi) tecaviize ugrayamn oliimiine ve
sile ol'an fiili i§lemesi §arttir. 

Vurma ve yaralamada su<;lunun ibelirli bir alet kullanmas1 §art 
degildir. 

Hatta, tekme, tokat, lSirma ve bogma gibi hi<;bir vas1ta kullan
madan fiil olu§abilir. Sopa, k1h<;, halta, b1<;ak, ok, m1zrak, keskin veya 
kor, yaralaytcl veya delici ibir alet kullamlarak i§lenebilir. Keza, ta§, 
kur§un ve ok atllarak ayt gibi yirtiCI bir hayvam iizerine sald1rtarak 
veya kopek gibi evcil bir hayvam iizerine ki§kirtarak i§lenebilir. 

Fiilin tecaviize ugrayamn viicudunda maddi bir iz b1rakmas1yla, 
hayatm1 etkileyen psikolojik bir te'sir icra etmesi arasmda fark yok
tur. Bir insana kill<; veya ta.Jbanca <;ekerek korkutup Oliimiine sebeb 
olmak, bir insam u<;urumun kenarma gotiiriip ordan atarak deh§etin
den olmesine vesile olmak, hamile bir kadm1 korkutarak <;ocugunu 
dii§iirmesine sebeb olmak veya <;ocuk aldmlmasma zorlayarak oliimii
ne sebeb olmak arasmda bir fark yoktur. isterse, su<;lunun fiili teca
viize ugrayamn viicudunda dogrudan dogruya maddi bir iz blrakma
sm, miitecav}z kasda benzer katl su<;undan sorumlu tutulur. , 

Bu konuda M1s1r kanunlan ile Frans1z yasalan, islam huk.Ukuna 
uymaz. Ancak hukuk<;ularm ekseriyeti bu gibi hallerde cezai miieyyi
deyi uygulamamamn biiyiik bir eksiklik oldugunu belirtmektedirler. 
ingiliz yasalan ise, 'bu gibi fiillere aym §ekilde ceza uygular. 
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~afii ve Hanbeli mezhebinde, oliim, dogrudan dogruya suglunun 
miiba§ereten i§ledigi fiilinin sonucu olmasa da, kasda benzer katl su
<;undan sorumlu tutulmasui1 onleyici hi<; bir engel yoktur. Mes~la bir 
ki§i kihcim kmmdan <;Ikararak, yahut silah1m gastererek veya korku
tucu 'ba§ka bir aleti izhar ederek 1bir ba§'kasmm pe§ine dii§iilen ki§i 
de korkarak kagarken -bir yardan dii§erek, bir tavanm altmda kala
rak, suda bogularak, ate§te yanarak, tokezleyip dii§erek veya bir ku-

. yuya, bir gukura dfr§erek- olse biitiin bu vak'alarda kovalayan ki§i 
-fiili her ne kadar dogrudan dogruya oldiiriicii degilse de- kasda 
benzer katil olarak kabul edilir. Sadece hiikmiin genel ve s1mrll ola
rak kabuliinde Hanbelilerle ~afiiler ara.Smda ihtilat vard1r ki, biz bunu 
yukarda a<;Iklaml§tlk. 

Bu durumda tecaviize ugrayamn ma'sfun olmas1 §arttlr. Eger ma'
sum olmazsa fiil oldiirme SU<;U olarak ka:bul edilemez. Sadece amme 
kuvvetlerinin, yani zab1ta ve adliyenin i§ine miidahale etmi§ olarak 
kabul edilir. Biz ma'sumiyet konusunda kas1dh oldiirmeden soz eder
ken etrafh a<;Iklamalarda bulunduk. Ancak ·kasldll oldiirme konusun
da zikredilmesi gereken kimseler anlatild1gmdan, burada onlann dl
§mda kalanlan a<;Iklamak istiyoruz. Bunlar, kas1dll oldiirme sugunun 
icab1 olmayan ve durumlan heder say1lan kimselerdir. H1rs1z el kesil
mesini gerektiren bir hirs1zhk yapmca, evli olmayan yani,' zina sw;u 
i§leyince, iftira ve i<;ki sugunu i§leyince, cezamn tatbiki ile ilgili ko
nular heder saythrlar. Binaenaleyh, el kesilmesini gerektiren h1rs1zllk 
sugu i§leyen hirSIZin elini koparan, bu koparma sugunc;lan sorumlu tu
tulmaz, sadece hirs1zm elinin kesilmesini vazife olarak almi§ olan .in
faz kuvvetlerinin gorevlerine tecaviiz etmi§ olarak kabul edilir. Keza, 
evli olmayan zaniye sopa vuran, i<;ki ve iftira sugunu i§lemi:g olan
lan cezaland1ran bu sopa fiilinden dolay1 cezalandmlmaz, ancak bu 
gorevi yapmakla yiikiimlii infaz kuvvetlerinin gor~vini iistlendigin
den dolayt cezalandmllr. Bu fiilleri i§lemenin miibah olu§unun set>ebl 
ise, bunlarm affa cevaz vermeyen had cezalan olmasmdandir. Bilin
digi gibi had cezas1 affedilemez veya igeciktirilemez. Toplumun bu ce
zalan tatbik etmesi vazifesidir ve tatbikinden her fert mes'Uldiir. Te
caviize ugrayamn kam, kiilli olarak heder oldugu takdirde mesele ko
laydir. Ama, §U anda zikrettigimiz ·gibi, had ceds1 oliimii gerektirme
yen ciiz'i heder §eklinde olursa ve bir ki§i had cezasm1 tatbik ederken 
tecaviize ugrayan olecek ol'!lrsa, fiil, kas1dll katl olarak m1 degerlen
dirilir, yoksa kasda benzer katl olarak m1? 

Hirs1zm elini koparmak : 
Elinin kesilmesi icab eden bir hiSIZhk fiili i§lemi§ olan hlrSIZm, 

kesilmesi gereken uzvu ma'sumdegildir. Geriye kalan uzuvlar1 ise ma'
sumdur. Keza cam da ma'sumdur. ~u halde bir insan h1rs1zm uzeri-
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ne saldmr ve kesilmesi gereken elini aya~m kopanrsa ma'sum olma~ 
yan bir uzvunu kopard1g1 i~in, yaptlg1 bu hareketten dolay1 cezalan: 
d1nlmaz. Ahmed ibn Hanbel'e g()re, koparma fiilinin hlrs1zm elinin 
kopanlmasma dair hiikiim verilmezden once veya sonra olmasmda bit 
fark yoktur. Yeter ki, hlrSlZlll hlrSIZllk yaptlgl sa'bit olsun. Ancak 
Ahmed ibn Hanbel davasmm a;c;Ilmi~ olmasm1 '§art ko§ar. Eger, dava . 
a~Ilmami§Sa, h1rs1zm kolunu koparan ki§i kol koparma su~undan do~ 
laJl sorumlu olur. ~ayet, kolu kopanlan ki§inin hakkmda §ahidler §a~ 
hadet ederler ve hakim de §ahidlerin dogru ooyleyip soylemediklerini 
ara§tlrmak i<;in hiikmiinii vermemi§Se, §ahidlerin adaleti ve diiriistliigii 
sabit olunca, hlrSlZlll kolunu koparan ki§iye ceza verilmez. Ama, §ahid~ 
lerin adaleti sabit olmazsa kas1dll olara:k ma'sum •bir eli koparma su~ 
~undan sorumlu olur. imam ~afii de imam Hanbel'in gorii§iindedir. 

imam Malik ve imam A'zam ise, koparma fiilinin hiikiimden sonra 
. olmasm1 §art ko§arlar. Eger, koparma fiili hiikiimden sonra ise, kopar~ 
madan dolay1 bir sorumluluk yoktur. Sa~ece amme kuvvetlerinin vazi
fesine tecaviiz etmi§ olmaktan mes'Ul olur. Fakat koparma fiili hiikiim~ 
den once ise, koparan ki§i koparmaktan mes'ul olur. 

Koparma fiili, kopanlan ki§inin oliimiine sebeb olursa; koparan 
ki§i, koparmaktan mes'ul olmad1g1 §artlarda oliimden de mes'ul olmaz. 
Ama koparmaktan mes'ul olursa, kas1dh oldiirmekten de mes'ul tu~ 
tulur. 

Koparmaktan mes'Ul olmaJlnca oliimden de mes'ul olmamamn de· 
· lili §Udur :, Oliim, hali, elin ve aya~n kopanlmasmdan ortaya ~Ikrni§tlr. 

Koparma: fiili ise bir veciibedir. Hadleri tatbik etmek vecibe oldugundan 
ve te'hire taJhammiilii .bulunmad1~ndan, zaruretler haddin tatbikinden 
dogan neticeleri miisamaha ile kar§1la:may1 .gerektirmektedir. Ki, hadle~ 
rin tatbik edilmemesi durumu dogmasm. . 

Ebu Hanife'ye gore, bu durumla klSas arasmdaki fark §Uradan gel~ 
mektedir: KLSaS; k1sas yapan ki§inin iizerine dii§en bir vecibe degil, bir 
ha;ktlr. Ki§i bu hakk1m kullanmakta muhayyerdir. isterse uygular, is~ 
terse affeder. Hatta, affetmesi daha uygundur. Bilindigi gibi hakkm 
kullamlmasl selamet §artlanna baghd1r. Vecibenin yerine getirilmesi 
ise, selamet §artma bagll degildir. ~uras1 bir gel\!ektir ki, haklan ikame 
etmek i~in toplum adma gorevlendirilmi§ ozel gorevliler bulunsun. 

Sorumluluk i<;in fiilin tecaviize ugrayammn oliimiine vesile olmas1 
§arttlr~ Oliimiin fiilin neticesinde hemen vukubulmas1yla, sonra vuku 
bulmas1 arasmda bir fark yoktur. Tecaviize ugrayan, sorumluluk ko~ 
nusu olan fiilden dolaJl olmez iyile§irse, su~lu, dovme, yaralama veya 
koparma su~larmdan dolay1 cezalandmhr. Eger tecaviize ugrayanm bir 
uzvunu koparmi§, veya kullanamaz hale getirmi§Se, su~lu bU: neticeden 
dolay1 sorumlu tutulur ve cezalandmhr. Bu prensibin tatbikatmda be-
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§eri hukukla islam hukuku uyU§maktad1r. Be§erl hukuk, oliimle sonuc;
lanmayan dovmelerde suc;luyu, Oliimle sonuc;lanan dovmeye ba§langl~ 
suc;undan dolay1 mes'tll tutmaz. Sadece, tecaviize ugrayamn durumu
nun ald1g1 §ekle gore, dovme veya zarar verme suc;undan sorumlu tutar. 

Fiilin suc;lu tarafmdan dogrudan dogruya i§lenmesiyle (tecaviize 
ugrayana sopa ile vurmas1 ve ta§ atmas1 gibi) fiili dogrudan dogruya 
i§lemeyip, ona sebeb olmas1 (iizerine bir kopegi ki§kirtlp lSirtarak olumu..: 
ne sebeb olmas1 veya yolda bir c;:ukur kaz1p c;ukura dii§iirerek oliimiine 
vesile olmas1) arasmda bir fark yoktur. Gerek mub~eret ve gerekse te
sebbiib hallerinde suc;lu kasda benzer oldiirme suc;:undan mes'tlldiir. 
Ebu Hanife'ye gore, kas1dll Oldiirmelerde oldugu gibi, kasda benzer 61-
diirmelerde, .miiba§ereten oldiirmenin cezasiyla, tesebbiiben oldiirmenin 
cezas1 arasmda bir fark yoktur. 

Kas1dll Oldiirme konusunda, miiba§eret ve tesebbiib ile ilgili olarak 
belirtilen mesele ve §artlara dair tum ·kaideler kasda benzer oldiirme 
konusuna da intibak eder. Miiba§eret ve sebebiyet durumunun birden 
fazla 6lmasl, toplu oldiirme, anla§arak oldiirme, ta'kib ederek oldiirme, 

· muh~eret haliyle sebebiyet halinin birle§mesi gibi konularda, kas1d11 
oldiirmelerdeki kaidelerin hepsi kasda benzer oldiirmelerde de caridir. 
Biz · ·bu hustlsta yukarda gerekli bilgiyi verdigimiz ic;in, burada i§aret 
etmeyi luztlmlu bulmuyoruz. 

Bir kimsenin bir ba§kasmda, parmak, el, ayak veya kulak gibi her 
hangi bir uzvu koparmak konusunda klSas hakk1 olsa, o ki§i k1sas sa
hibi ic;in hakk1 olan konulann ic;:erisinde ma'stlm say1lmaz. Ancak klSas 
hakkl olan ki§inin benzer uzuv di§mda bir uzvu koparmamas1 §arttu. 
Aksi takdirde kas1dll koparma suc;undan sorumlu olur. Eger benzer uzvu 
(kopanlan uzva kiSas olarak kopanlmas1 icab eden uzuv) kopar1rsa so
rumlu tutulmaz, sadece amme kuvvetlerinin gorevlerini iislenmekten 
ve klSasda acele davranmaktan mes'tll olur. Ama klSasa hak kazanml'§ 
ki§i de gil ·de 'bir ba§kasl koparacak ol ursa koparma suc;:undan sorumlu 
olur. Zira kopanlan uzuv onun ic;in ma'stlmdur. 

Kisas hakk1 olan ki§i, k1sas1 uygulayara:k birisinin uzvunu kopar1r-' 
sa, bu klSas uygulamasmdan o ki§i oliirse k1sas1 uygulayan ki§i kasda 
benzer oldiirme sugundan sorumlu olmaz. Qiinkii, olen ki§i kiSasm tat
biki miibah bir fiilin neticesinde olmii§tiir. imam Malik, imam ~afii, 
imam Ahmed, imam Ebu Ytlsuf ve imam Muhammed'in g()rii§ii budur. 

, imam A'zam ise, klSas hakk1m uygulayan ki§inin kasda benzer su
c;:undan sorumlu olaca~ gorii§iindedir. Birinci grubun delili §Udur. Oliim, 
me'ztln olunan bir fiilden dogmu§tur ve sue; olarak kabul edilemez. Qiin
kii, izin verilen bir konuda dogan bir neticeden sorumluluk olmaz. Zira, 
mubah bir §eyden ne§'et eden netice de miibahtlr. Ebu Hanife'nin delili 

Tefsir, C, IV. F. 116 
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de §Udur: Me'zun olunan fill, k1sas sahibinin miimasil bir uzvu kopar
masidir. Ve bu onun hakk1d1r, ama hakk1m kullamrken hakk1m a§arak, 
kiSas yapllan ki§inin oliimiine se~b olmaktadir. Bunun i~in fiilinden 
sorumludur. 

Suclunun i§ledigi fiil kendisi i~in yasaklanmi§ olmalld1r. Eger su~lu 
hakk1 olan veya vazifesi (iizerine vecibe) olan bir fiili i§lerse, ve bu fill 
oliimle neticelenirse, mes'wiyet; hakkm hududuna hak sahiplerine ve 
hakk1 yiiklenen §ah1slarm, durumuna gore degi§ir. A§ag1da; te'dib hak
kim, doktorluk hakkml, sportif oyunlan, kiSas hakkm1, ta'zir, htrstz
llk ve had cezas1m anlatlrken bu noktay1 a~rklayacag'lZ. 

Suclu fiili kas1dll olarak yapmalld1r : 
Suclu tecaviize ugrayam oldiirmek kasd1 giitmeden oliime sebeb 

olan fiili kasdetmelidir. l§te kasldll oldiirmeyle, kasda benzer oldiirme 
arasmda biricik aymm buradadtr. Kas1dll oldiirmede suclu tecaviize ug
rayam, vurmayt ve oldiirmeyi kasdeder. Kasda benzer oldiirmede ise, 
su~lu tecaviize ugrayana vurmay1 kasdeder; fakat oldiirmeyi kasdetmez. 
§u halde, her iki sue arasmdaki aytnc1 «;izgi su~lunun maksad1d1r. Suclu 
oldiirmeyi kasdederse fiil kas1dh oldiirmedir. Su«;lu, oldiirmeyi kasdet
mez, sadece fiili kasdederse, fiil kasda benzer oldiirmedir. Su~lunun ni"' 
yetini gfuteren delil, her §eyden once oldiirme i~in kulland1g1 vas1tad1r. 
Eger alet, genellikle oldiiriicii ise, suclunun oldiirmek kasd1 giitmedigini 
ba§ka bir delille isbat edemedigi takdirde fiil kas1dh katldir. Alet ge
nellikle oldiiriicii nitelikte degilse, su«;lu katl fiilini kasdetmi§ olsa bile, 
fiil katie benzer Oldiirmedir. Qiinkii fill, ancak oldiiriicii olan bir aletle 
yapllabilir. §ayet kullamlan alet oldiirmeye elveri§li degilse, oldiirme 
niyeti yok demektir. 

Kullamlan aletlerden sonra, su~lunun kasd1m gosteren diger delil
ler; §ahidlerin §ahadetiyle kendi itiraf1d1r. Kasda benzer oldiirme sucu 
hatall Oldiirme su~undan failinin kasd1 ile tefrlk olunur. Kasda benzer 
oldiirme sw;unda, fail fiili oldiirme kasd1yla degil saldm kasd1yla i§
ler. Hatah Oldiirme suc;unda ise, fail fiili saldm kasd1yla i§lemez veya 
fill failin ihmali ve ihtiyats1zhg1 neticesinde ve maksats1z olarak vu
kubulur. 

Kasda benzer Oldiirinede suc;lu; ihtimali kasdmdan dolayr sorum
ludur. Qiinkii, suc;lu, hadiseyi irtikab ederken tecaviize ugrayam oldiir
mek niyetinde degildir. Ve hadisenin oliimle sonU<;lanmasmi da bek
lememi§tir. Fakat, suclu fillinin neticesi degerlendirilerek Oldiirme su
c;undan otiiru sorumlu tutulur. Qiinkii fiilinin oliimle neticelenecegini 
ta:hmin etmesi gerekirdi. 

Kasda benzer Oldurme vak'alarmda su~lunun oliime vesile olan fiili, 
muayyen bir §ahis ic;in kasdetmesiyle, gayr-i muayyen §ahlS ic;in kas.;;. 
detmesi arasmda islam hukukc;ula.rma gore bir fark yoktur. Her iki 
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halde de fail sorumludur. Ve fiili oliimle sonuglamrsa, kasda benzer 61-
diirme su~undan dolay1 cezalandmllr. 

Suglu muayyen bir ki§iyi kasdeder ve hata ederek ba§ka birisine 
isabet ettirirse (Mesela, bir ki§iye ta§ atar fakat att1g1 ki§iye isabet 
ettirel!}ez ve ba§ka birisine isabet ettirirse, yahut, bir §ahsm Zeyd ol
dugunu zannederek atar, fakat attrktan sonra onun Amr oldugu ortaya 
(;lkarsa) suglu tecaviize ugrayamn oliimii halinde hatall oldiirmeden so~ 
rumlu tutulur. Bu gibi hallerde ka..<:da benzer oldiirme hali saz konusu 
olmaz. Hanefi ve ~afii mezhebinin gorii§ii budur. Hanbeli mezhebinden 
baz1 fakihlerin gorfr§leri de bu merkezdedir. Ancak diger bir kiSlm fa
kihler suglunuri, kasdettigi fiilin yasak olmasl halinde kasda benzer ol
diirme sugundan sorumlu tutulmas1 gtrektigi noktasmdad1r. Suglunun 
kasdettigl fiil yasak degilse, bu takdirde hatall oldiirme sugundan so
rumlu tutulur. 

Tecaviize ugrayan §ah1s oliimle sonuglanan fiile izin verir de fiil 
oliimle neticelenecek olursa, Ebu Hanife, suglunun kasda be1;1zer oldiir
me su~undan sorumlu oldugu gorii§iindedir. Ona gore suglu, oldiirmeye 
degil yaralamaya me'zundur. Tecaviize ugrayan oldiigiine gore, fiil 
yaralamJl olarak degil, katl olarak cereyan etmi§ bulunmaktadir. Bu 
gorii§iip.e imam Yusuf ve Muhammed muhalefet ederler. imam ~afii 
ve imam Hanbel de muhalif gorii§tedirler. Onlara gore bu durumda 
su~luya bir sorumluluk yoktur. Kas1dll oldiirme konusunu ag1klarken 
bu hususda yeterli 'bilgi vermi§tik. 

Sugluyu fiili i§lemeye sevkeden faktorlerin hi~bir degeri yoktur. 
Sucluyu fiili i§lemeye sevkeden sebebler ister degerli olsun ister degersiz, -
ne su~ ne ceza iizerinde bir te'siri olamaz. Qiinkii, had cezasmm, tahfifi, 
durdurulmasl ve affl caiz degildir. 

Fiille Oliim arasmda sebebiyet rfub1tas1 bulunmalldlr: 
Su\!lunun i§ledigi fiille oliim arasmda sebebiyet rab1tas1 bulunmas1 

§arttlr. Yani fiil, oliimiin dogrudan dogruya ilk sebebi, yahut da Olme 
sebeblerinden birisi olmahd1r. Suglunun fiiliyle oliim arasmda bir rab1ta 
bulunma,zsa sw;Iu tecaviize ugrayanm oliimiinden sorumlu olamaz. Sa
dece yaralama ve dovme su~undan sorumlu tutulur. 

Su~lunun fiilinin oliimiin vukuunda ilk sebeb olmas1 kafidir. ister
se oliimiin vukuu igin diger sebebler birbirine yard1mc1 olsun. Mesela, 
ilacm ihmal edilmesi, yahut yanh§ kullamlmas1, yahut tecaviize ugra
yamn zaaf1 veya hastahg1 gibi sebebler oliimiine sebeb olsa da, sw;Iu
nun fiilinin oliim hadisesinin vukuunda ilk sebeb olmas1 yeterlidir. Ka
sidh oldiirmeden soz ederken, bu noktada yeterince bilgi verdik. Orada 
soylediklerimiz biituniiyle buraya da uymaktadlr. 

M1s1r ceza hukuku Frans1z hukuk sistemine muha.lif olarak islam 
hukukunun izini ta'kib eder. M1s1r temyiz mahkemesi maktUHin bir 
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ba§ka darbenin isabetjyle olmesini, her tiirlii ihtiyat tedbirini almak 
mecburiyetinde bulundugu halde uzun siire, iyile§tirici tedbiri almaya
rak durumunun kotiiye gitmesine neden olmasm1 hafifletici bir unsur 
kabul etmemi§tir. Keza, M1s1r temyiz mahkemesi; ihtiyarhk za'fiyeti 
nedeniyle ald1g1 darbeden dogan ·zehirlenme neticesinde meydana gelen 
oliim olaymda da aym hiikmii onermi'§tir. Vurma ile oliim arasmda se
bebiyet baglant1s1 bulunmayi§Im one siiren samgm iddias1 kabul edil
memi§tir. Madem ki, samktan vaki' darbe, direkt veya endirekt olarak 
nihai neticenin dogumunda neden olmu§tur, binaenaleyh, samk fiilin
den dogan biitii:n neticelerden sorumludur ve bu neticeleri tahmin et
mese dahi, ihtimali kas1d sw;undan mes'ul tutulur. Qiinkii, kanunen 
samgm bu neticeleri tahmin etmesi ica:b eder. 

Hatfth Oldiirme -

<cBir mii'min'in, diger mii'min'i hata di§mda oldiirmesi olur §ey de
gildir. Bir mii'min'i yanh§hkla oldiirenin 'bir mii'min koleyi azad et
mesi ve oldiiriilenin ailesi bagl§lamadik\!a ona te.slim edilmi§ bir diyet 
odemesi gerekir. Oldiiriilen mQ'min; dii§mammz olan bir topluluktan 
ise, mii'min bir kale azad etmek gerekir. §ayet sizin ile kendileri ara
smda andla§ma bulunan bir topluluktan ise, ailesine verilecek bir di
yet ve mii'min hir kOle azad etmek gerekir. Bunlan 'bulamayan kim
senin Allah tarafmdan tevbesinin kahulii ic;in iki ay ardarda oruc; tut
m~I gerekir. Allah Alim, Hakim oland1r.» 

Baz1 islam hukukc;ulan hatamn hir c;e§it oldugunu kabul ederken 
baz1lan da iki c;e§it oldugunu helirtmektedirler. iki k1s1m oldugunu ka
bul edenler •hunu '§oyle ifade etmektedirler: 

a) Mahza , hatall oldiirme, 
b) Hatall oldiirme anlamma gelen oldiirme. 
Mahza hatall oldiirme, suc;lunun fiili kasdedip §ahs1 kasdetmeme

sidir. Suc;lu fiili kasdetmi§, ancak tahmininde veya fiilinde yamlmi§tlr. 
Fiilde hataya misal, hir av hayvamna atarken bir insana is8-bet ettir
mektir. Failin tahmininde hata ise, kamm heder sand1g1 ki§i)le atlp, 
kam ma'sum olan hirisini oldiirmektir. Veya hayvan zanniyle silahm1 
ate§leyip, hir insam oldiirmektir. 

Hatah oldiirme anlamma gelen oldiirme ise, suc;lunun fiili ve §ahs1 
kasdetmedigi hallerdir. Yani, suc;lu, oliime sebeh olan fiili i§lemeyi ve 
tecaviize ugrayan ki§iyi oldiirmeyi kasdetmemektedir. Bu tiir hatah ol
diirme fiili hazen dogrudan dogruya suc;ludan sad1r olur, hazen de suc;lu 
fiile sebeh olur. Birinciye ornek, yamnda yatan birisinin iizerine yuvar
lamp olmesine seheh olmaktlr. Bir ha§kasmm iizerine yiiklemek ister
ken, dii§en e§yamn altmda kalan ki§inin olmesi de buna ornektir. ikin-
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ciye misal ise, bir ~ukur kaz1p bir ba§ka insanm o ~ukura di.i§erek ol
mesi. Veya duvanm y1k1k b1rak1p dii§en ta§larla ge~enlerden birisinin 
olmesi, yahut, yola su akltlp, ge~enlerden birisinin ayagl kayarak dii§
mesi ve hayatlm kaybetmesi 'halidir. Hatay1 ooliimlere ay1rmayan fa
kihler, her iki k1sma giren fiilleri tek bir ba§llk altmda toplarlar. f}u 
halde iki grub arasmdaki fark, bolme ve tertib ·bak1mmdand1r. Bunun 
dl§mda bir aynllk yoktur. 

Hatayi taksim edenleri boyle bir ooli.imlemeye sevkeden sebeb; oyle 
samyoruz ki, mahza hata ile, hata manasmda oldi.irme anlarmda fiilin 
tabiatmda mevcud olan farkllllktlr. 

Mahza hata clan fiilde; SU\!lU fiili 1kasdetmektedir. Ama hata mana
sma olan fiilde, fiili kasdetmemektedir. ikinci klsm1 mi.iba§ereten ol
di.irme ve tesebbi.iben oldi.irme diye taksim etmenin nedeni ise, mi.iba§e
reten oldi.irmede keffaretin gerekip, tesebbi.iben oldi.irmede, keffaretin 
gerekmemesidir. Keffaret taa'bbi.idi bir cezad1r veya ceza ile ibadet ara
smda degi§en bir cezadlr. Ancak mi.isli.imana verilebilir, gayr-i mi.islim'e 
verilemez. 

islam hukukunda yer alan hata ile ilgili hiikiimler bi.iti.ini.iyle be§eri 
hukukla uyu§ur. Hukuk\!ular her ne kadar hatayi ooliimlere ayirma
makta, tek •bir ba§hk altmda toplamakla yetinmekte iseler de, (baz1 
islam hukuk~ulanmn yaptlklan gibi) Hata olarak degerlendirdikleri 
fiiller, islam hukuk\!ulannm zikrettikleri tasniflerden farkll bir hi.iviy
yet arzetmez. 

islam hukuk~ularmm verdikleri misalleri inceleyenler, gori.irler ki, 
su~lunun i§ledigi veya terk ettigi fiil ihmalin, eksikligin, ihtiyatsizllgm, 
tedbirsizligin, dt.l§iincesizligin, ya'hut da §eriat'm veya amme kuvvetle
rinin emirlerine muhalefetin neticesi ise, sonucundan sommlu olur. 
Binaenaleyh islam hukukundaki, hata ile ilgili SU\!larm cezas1, be§eri 
hukuk da, ozellikle M1s1r ve Frans1z hukuklarmdaki esasm aymd1r. 
A§ag1da, islam hukuk(5ularmm hataya misal olarak verdikleri ornekleri 
a~Iklarken bu gorii'§iimi.izi.i destekleyici boli.imleri gorecegiz. 

Genellikle islam hukuk\!ulan, hatada su~lunun sorumluluguna hi.i
kiim verdikleri iki genel kaide i.izerinde yi.iri.imektedirler. Biz, bu iki 
genel kaideyi uygulayarak bir ki§inin hatall veya hatas1z olduguna ka
rar verebiliriz. 

a) Birinci kaide §Udur: Ba§kasma zaran eri§en her§eyi yapan 
veya sebeb olan ki§i, ondan sakmmas1 mi.imki.in ise dogacak neticeden 
sorumlu tutulur. Ki§i eger ihmal etmemi§, tedbirini eksik almami§ ve 
dar gori.i§liili.ik etmemi§se sakmma imkamm kullanmi§ sayillr. Amasa
kmma imkam yoksa, hi~ bir anlamda mes'uliyet de olamaz. 

b) ikinci kaide §Udur: Su~lunun i§ledigi fiil '§er'an mi.ibah olma
yan ·bir fiil ise ve fail zorlayici bir neden olmadan o fiili i§lemi§se, ge-
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reksiz yere tecavuz etmi§ oldugundan i'§ledigi fiilin neticesinden sorum
ludur. ister i'§ledigi fiilin neticesinden ka~mmak imkam olsun, ister ol
masm ... 

Yolda odun ta§tyan birisinin odunu d\i§er ve oradan ge~en birisinin 
olum\ine sebeb olursa, o ki§i oldurmekten sorumludur. Q\inku, isterse, 
tedbir ahp ba§kasma zarar vermeyi onlemek imkamna sahiptir. Ama o, 

- ne ted'bir almt§ ne de bOyle bir sonucu- onleme yoluna ba§vurmu§tur. 
Fakat, yolda yururken ·bir insamn ayagmdan kalkan tozlar bir ba§ka 
insamn gazune girer ve adamm goz\i kor olursa, yuruyen ki§i toz kal
dtrmaktan sorumlu tutulamaz. Qunku, yur\ir:ken tozun kalkmas1 ka~l
mlmasl · mumkun olmayan hallerdendir. 

1 ___. Bir hayvam surerek bir insam ezdiren, uzerine ·bast1ran veya 
~arptlran ki§i ·bu fiillerinin neticesinden mes'illdur. <;unku, hayvamm 
gemleyerek veya halk1 ikaz ederek ~ignenmelerini ve ~arpllmalarm1 onle
-yebilir. Fakat, hayvamn tekme atmasm1, i§emesini, pislemesini ve sal
yasml akltmasml onlemek mumikun degildir. 

2 - Bir 'hayvan, ayag1yla veya kuyruguyla bir insana ~arpsa ve 
0 insan bu ~arpmadan yaralamp olse, yahut da bir hayvamn idran, dl§-

J 

klSl ve salyas1 bir insamn elbisesini kirletip, mahvetse yahut da hayvan 
bir insana ~arpsa, insan d\i§\ip yaralansa, binenin, surenin ve ~ekenin 
mes'uliyeti yoktur. <;unku, isabet sebebi ka·~m1lmast mumkun olmayan 
bir §eydir. Bu konuda Allah'm Raswu §Oyle buyurmaktadtr: Hayvamn 
ayag1 ile basmasmda mes'uliyet yoktur. 

3 - Hayvamn yurilrken ~1kardtg1 toz, toprak, ku~uk ta§ ve ben
zeri §eylerden mes'uliyet yoktur. <;unku, bunlardan ka~mmak mumkun 
degildir. Buyuk ta§ atmas1 haline gelince, bunda da sorumluluk vard1r. 
Qunku, hayvan ancak htzli ve §iddetli y\irudugu zaman ayagmdan ta§ 
f1rlayabilir ve kalabahk yerlerde bundan k~~mmak imkan dahilindedir. 

4 - Bir ki§i hayvamn halkm gelip gittigi genel yollardan birisin
de de durdursa ve bir insam oldurse onu durduran ki§i olumden dolay1 
mes'uldur. Hayvan ister ayaklanyla ~igneyerek, ister ~arparak, ister 
ezerek, ister basarak, oldurmfi'§ olsun, farkstzdtr. Keza, onu durduran 
ki§i, hayvamn bevli, pisligi veya salyasi ile verdigi zararlardan da 
mes'Uldur, ister binili olsun, ister olmasm, farkstzdlr. Ve zaran tazmin 
etmek mecburiyetindedir. <;unku, halkm gelip gittigi yolda hayvan dur
durmak §er'an m\isaade edilmeyen bir §eydir. Yol, halkm gelip ge.;mesi 
i~in yapllmt§tlr. Durmak, zaruret geregi degilse, gayr-i zaruri olarak 
yap1lm1§ demektir. Gayr-i zaruri olarak yap1lnu§ olan §eylerden de do
gacak neticeler tazmin olunur. ister bu neticelerden sakmmak imkan 
dahilinde olsun ister olmasm, netice degi§mez. 

5 - Hayvamm umumun mUlku olmayan bir yere baglayan ki&i 
hayvamn on ve arka aya~lanyla, verdigi zararlardan sorumludur. <;unku 
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millku olmayan bir yere hayvamm baglamakla hududu tecaviiz etmi§ 
-demektir. 

6 - Hayvamm kendi miilkiinde ·bagh tutan ki§i, hayvanmm ver
digi zararlardan mes'ul degildir. Ancak on ve arka ayag1yla, binilmi§ 
iken vermi§ oldugu zararlar tazmin edilir. E}ayet durdugu yer; umumun 
gelip g~tigi mahallerde hayvanlarm durmas1 ic;in tahsis olunmu§ bir 
yer ise veya hayvanlara aynlmi§ bir park ise, buras1 kendi miilkii gibi
dir. Hayvamm istedigi gibi, durdurmak serbestisine sahiptir. 

7 - Bir ki§i hayvamm kac;1rsa veya hayvan sahibinin istegi ol
madan elinden <;Iklp gitse, hayvamn yapbg1 hallerden sahibi mes'Ul 
degildir. Qiinku, efendimiz §oyle buyurmaktadir: Hayvanlarm yarala
masmda mes'uliyet yoktur. Kald1 ki, sahibinin hajvamn kac;masmda 
bir dahli yoktur ve bunu onlemek imkamna da sahip degildir. 

8 - Ballronunu yola ta§Iran, yolun iistiine olugunu uzatan, diik
kan yapan, yolun iistiine ta§, agac; veya ba§ka bir §ey koyan ki§i bundan 
dogacak neticeden sorumludur. Mesela yoldan gec;en birisi bunlara ta
kilir veya onlar iizerine dii§erse ve oliirse, yahut su dokiilen yolda biri
sinin ayag1 kayar ve oradan gec;en birisinin uzerine dii§er, oldiiriirse 
biitiin •bu durumlarda yola ta§Iran ki§i mes'uldiir. <;iinku yapbg1 tecavtiz 
yoluyla ISrardir, binaenaleyh tecaviiz yoluyla dogurdugu zararlan izale 
etmek meoburiyetindedir. 

9 - Bir ki§i evinde veya kendi arazisinde ate§ yakar ve havanm 
fazla esintili olmas1 nedeniyle ate§ ba§kasmm evine veya arazisine sira
yet ederse ihtiyatsizhgi ve 'basiretsizligi nedeniyle yakmi§ oldugu k1smi 
tazmin etmek durumundadir. 

10 - Bir ki§i kendi arazisini sularken suyu fazla ka~mr ve kom
§Usunun arazisine zarar verirse, yahut kendi arazisinde bir yank olup 
oradan akar ve kom§usunun arazisine dalarsa, basiretsizligi ve kusuru 
sebebiyle verdigi zaran tazmin etmek mecburiyetindedir. 

11 - Bir ki§i yolu sular ve sulamada a§m giderse, bu a§mhgmi 
tazmin etmek zorundad1r. 

12 - Bir ki§i son derece ihtiyatli ve tedbirli olur da beklenmeyen 
bir hadise zuhur eder veya bir ytldmm dii§er ve bunun iizerine damdan 
herhangi bir §ey dii§er ve oradan gec;en ·bir insam oldiiriir veya bir §eyi 
mahvederse, o kimseye mes'uliyet ve ceza gerekmez. 

l§te !slam hukukc;ulannm hata konusunda verdikleri orneklerden 
'baZilari. Bunlardan anla§Ihyor ki, hata, i§lenen fiilin qtiibah olmasiyla 
mubah olmamas1 arasmda degi§ik mahiyet arzetmektedir. Eger i§lenen 
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fiil mubah ise, mes'uliyet; ihmale, ihtiyats1zllga, tedbirsizlige ve eksik
lige dayanmaktadlr. Ama i'§lenen fiil mubah degilse mes'uliyet, mu
bah olmayan fiili i'§lemeye istinad etmemi§tir. isterse fiili i'§teyen ki§i
den hi~bir kusur sad1r olmasm. i§te islam hukukunun hatada mes'u
liyet konusunda dayand1g1 prensibler. Mls1r ceza kanununun FranslZ 
ceza kanunundan alman MlSlr yasalarma gore rpuhtelif '§ekillerde, ihti
yatsizllk, ihma.l ve dikkatsizlik sonucu i§lenen ve i§aretlere, levhalara 
uymamaktan dogan su~larda mes'uliyet vard1r: Ancak bu son halde 
eksiklik '§artl aranmamaktlr. 

Hatall oldurmenin ruk\inleri : 
Hatall 6ldiirmenin u~ ruknu vard1r : 
a) Fiil, tecavuze ugrayamn 61\imune sebeb olmahd1r. 
b) Fiil, su~lunun hatas1 neticesi vuku'!bulmalldlr. 
c) Hata ile alum arasmda sebebiyet baglantiSl bulunmalldlr. 
I - Fiil tecavuze ugrayamn Olumune sebeb olmalld1r: 
Hatall 61durmenin taha;kkuku i\!in 61\im fiilinin, su~1unun sebe

biyet verdigi bir §eyden sudur etmesi '§arttlr. Su~1u, fiili ister kasdetsin, 
isterse ihtiyats1zllg1 ve ihmali neticesi kasdetmeksizin vuku'bulsun fark
Slzdlr. Bir av hayvanma ate§ edip insana isabet ettirmek, yamnda yatan 
~ocugun uzerine yuvarlamp 61\iii_lU.ne sebep o1maik arasmda bir fark 
yoktur. 

Fiilin belirli bir nev'iden o1mas1 §art degildir. Mesela, ilia yaralama 
§eklinde olmas1 diye bir kay1t yoktur. 01\ime sebe'b olan her hangi bir 
fiil o1abilir. Bir insanla kar§Illkll miisademe, bir§eyin ~arp1§mas1, yo1da 
ayag1 kayd1rmak, kuyu kaZip i~ine d\i§U.rmek, s1cak suyu uzerine d6k
mek, birisini ate§e atmak, derin bir suya d\i§U.rmek, veya bir duvarm 
altmda b1rakmak ve daha benzeri fiiller aras1nda bir fark yoktur. 

Fiil dogrudan dogruya fail tarafmdan i§1enebilecegi gibi, failin se
beb olmas1 da mumkundur. Birisi yolun uzerine su d6ker, yahut da muz 
veya kavun kabugu atar, ·bir ba§ka ki§i bilmeyerek uzerine basar ve 
ayag1 kayarak yara1amp Olurse, o suyu d6ken veya kabugu atan ki§i bu 
61\imden mes'u1dur. Bir ki§i kuyu veya ~ukur kazar, ~evresinde gelip 
ge~en1erin . d\i§mesini on1eyecek bir tedbir a1maz, birisi de gelip bun-
1ardan herhangi birisine dU.•§er ve 61iirse, ki§i Olumden sorum1udur. 

Fiil miisbet olabilir. Mese1a, oba1konundaki bir ta§tan kurtulmak i~in 
her hangi bir ki§iye isabet ettirmek kasd1 gutmeksizin ta§l atan bir · 
ki§inin attlg1 ta§ ge~en birisine isabet eder ve 61\imune sebeb o1abilir. 
Keza terk fiili de o1abilir. Kudurmu§ k6pegi yo1da b1rak1r ve oradan 
g~en ·bir insam kopek 1smr, 61\imune sebeb o1ur, yahut, yikllmak uzere 
olan egik duvar1 oldugu gibi b1rak1r, oradan ge~en · bir insamn uzerine 
y1kl11r ve 61\imune sebeb olur. 
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blum vas1tas1 maddi olabilecegi gibi ma'ne'Vi de olabilir. Hamile bir 
kadma igrenc; bir koku serpip hamlini di.i§iirmesine ve olmesine se·beh 
olmak gibi. Bir hayvana iz'ac edici ·bir avazla bagmp, o c;1gllktan kor
karak endi§eye di.i§en bir insanm oliimiine sebeb olmak gibi, biitiin bu 
ve benzeri olaylarda katil; hatall katil olarak kabul edilir. 

Hatah -fiilin olu§abilmesi ic;in, fiilin oliime vesile olmas1 §arttlr. Ha-
. disenin vukuundan hemen sonra olmekle bir miiddet sonra olmek ara
smda bir fark yoktur. Eger tecaviize ugrayan ki§i Olmezse, fill, camn di
§mda kalan (oliimle neticelenmeyen) hatah bir sue; olarak degerlen
dirilir. 

Miiba§eret, sebe'biyet, •§art, miiba§eretin birden fazla olmas1, sebe
biyetle miiba§eretin bir birinin ic;inde bulunmas1 ve pe§pe§e oldiirme 
gibi konularda kasldh oldiirme konusunda zikrettigimiz kaidelerin hepsi 
hatah oldiirme konusuna da intibak eder. 

Suc;lunun, fiilden mes'ul olabilmesi ic;in, tecavi.ize ugrayanm ma'
,sum olmas1 gerekir. Ma'sumiyet konusunu kas1dh oliim suc;undan soz 
ederken etrafhca anlattlgimiz ic;in burada aynca ele alm1yoruz. 

Fiil, suc;lunun hatas1 _ neticesi vuku'bulmahdir. 
Hataen i§lenen suc;lan diger genel suc;lardan aytran en biiyiik esas · 

hata unsurudur. Hata unsuru bulunmaymca, hatah fiilden dolayt mes'u
liyet de dogmaz. Hata durumu; ancak bir 'fiilin veya terkin, suc;lunun 
dogrudan dogruya veya dolayh olarak istemedigi neticelerin dogmas1 
halinde varid olur. Suc;lu, fiili ister kasdetsin, ister kasdetmesin. Her iki 
halde de netice §eriat'm prensiblerine ve amme kuvvetlerine muhale
fetten veya tedbirsizlikten vuku'·bulmaktadir. 

Bizatihi tedbirsizligin veya emirlere muhalefetin bulunmad1g1 hal-. 
lerde ceza bulunmaz. Ancak tedbirsi'zlikten, emir veya hiikiimlere mu
halefetten zarar dogarsa mes'uliyet vard1r, zarar dogmazsa yoktur. 

islam hukukunda hatamn olc;iisii tedbirsizliktir. -Tedbirsizlik der
ken, dii§i.iniilebilecek her tiirlii tedbirsizlik; ihmal, ihtiyats1zhk, dikkat
sizlik, laubalilik, a§mhk ve benzeri biitiin eksiklikler ·girer. 

Emir ve hiikiimlere muhalefet, !slam §eriat ve hiikiimlerine muha
lefet oldugu gibi kanunlara, layihalara ve te§ri' yetkisine sahip miies-
5eselerin c;Ikard1g1 'buyruklara da muhalefettir. !ster tedbir alma imkam 
bulunsun ister bulunmasm muhalif ki§iye sorumluluk terettiib eder. 
Sadece, mes'uliyetin terettiibii ic;in bir zararm mevcut olmas1 §arttlr. 

Hatamn belli ·bir nisbette ve biiyiikli.ikte olmas1 §art degildir. Suc;
lunun hatas1mn biiyiik veya kiic;iik olmas1 arasmda bir fark yoktur. Ha
tamn i§lenmesi sorumluluk ·dogurur, ki§i hatas1mn neticesine katlan
mak mecburiyetindedir. Netice, hatamn biiyiikliigu ve kiic;iikliigii ile 
degi§mez. Qi.inkii Islam hukukunda hatah oldi.irme suc;unun cezas1 Sl

mrhdi:r. Bunu azaltmak veya c;ogaltmak, durdurmak veya aff~tmek 
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amme kuvvetlerinin yet~dsi d!hilinde de~ildir. Bin!enaleyh, tecavuze u~
rayan ki§i, u~ad1~1 zaran tazmin etmeyi taleb edemez. Mahkeme su~
luyu beraet tetirirse zararm tazmini du§iinillemez. c;unku, zarar su~
lunun hatas1 neticesi zuhur etmemi§tir. 

II - Hat! ile t>lum arasmda sebebiyet ba~lantiSl bulunmahdlr: 
Su~lunun sorumlu tutulabilmesi i~in su~un hat! sonucu olarak or

taya r;1kmas1 l!zimd1r. Oyle ki; ·bu hat!, oliimun sebebi olmahdlr. Olum
le hat! arasmda sebebiyet baglant1s1 bulunmahd1r. se·bebiyet baglan
tiSl bulunmazsa sur;luya sorumluluk yiiklenemez. 

Glum h!disesinin do~§una kotu tedavi, tecavuze u~rayarun sih
hatmm bozulmas1, ya§mm ku~Uklugu, bunyesinin zaY1fhg1 gibi diger 
faktor~er neticeye yard1mc1 olsa bile, su~lu sorumlu olur. Kezl, hatall 
fiile birden fazla ki§iler i§tirak etmi§ olsa, her failin sebebiyetle d!hil 
olma nislbetleri nazar-1 i'ti'bara ahnmaks1Z1n bir faile nisbet edilen islbet 
bizltihi olduriicu oldugu veya olum halini ger~ekle§tirmekte pay sahib! 
bulundugu takdirde, fail olumden sorumlu tutulur. Olum ister dogru
dan do~ruya hatanm neticesi olsun. Mesela elindeki tabanca ile oyna
yan birisinin tabancas1 ate§ alarak yanll§hkla maktule is!bet edip 61-
durmesi gibi, ister dogrudan dogruya hat!run neticesi olmasm du§man
hk kasd1yla bir r;ukur kaz1p, kenarma ta§ y1gmak ve maktUlun o ta§lara 
basara:k ayagmm kaymas1 sonucu r;ukura dU§UP olmesi gibi, her iki §e
kilde de sebebiyet rab1tas1 mevcut oldugundan sur;lu sorumlu olur. 

Se:bebin zinciri uzasa ve netice bir kar; halka oteye gitse de orfen, 
su~lu i§ledigi fiilin neticelerinden sorumlu oldugu takdirde hatadan da 
mes'ul olur. Kas1th Oldiirme konusunda soz ederken sebebiyet baglant1s1 
uzerinde uzun uzad1ya durduk. Orada saz konusu olan hususlar bura
da da tekrarlanabilir. 

Bir ki§inin veya birr;ok ki§inin hataya i§tirak etmesi su~luyu ka
Sldh oldurme sorumlulugundan kurtarmaz. Sadece cez!Yl hafifletir. c;un
ku, maktule kar§l odenecek diyet, sm;larm sayiSma gOre takdir olunur. 
Ar;t1klan -yaralara gOre degil. Mesela, ur; ki§i bir dord~ncu ki§inin ha
tah oliimune i§tirak etseler, verilecek diyet herbirine diyetin ur;te biri 
olarak takdir olunur. Teker teker ar;tlklar1 yaralann cesameti nazar-1 
i'tib!ra almmaz. M!dem ki oldurme fiilini i§lemekte ortakla§a hareket 
etmi§lerdir, Odeyecekleri diyet de ortakla§a olacakbr. 

Maktul katil ile birlikte hataya i§tirak ederse, maktftlun i§tirak 
paYl nisbetinde ceza hafifletilir. <;unku, maktftl! de katille birlikte ha
taya i§tirak etmi§ ve kendi oliimune yardlmc1 olmU§tl:lr. Mesell, dort ki
§i bir kuyu kazmaya l§tirak etseler, dordu birlikte kuyuya dti§se ve i~
lerinden birisi olse, geriye kalan ur; ki§inin Odeyecegi diyet, normal di
yetin dortte biridir. Mesela, on ki§l bir kaldlr~l~ bir cismi kaldmp at
salar, att1klan cisim hatall olarak tekrlr donup kendilerinin uzerine 
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dii§Se ve i~Ierinden birisi olse, geriye kalanlann 'herbirine nonnal diye
tin dokuzda biri dii§er. Arta kalan onda ·bir diyet ise, maktuliin i§tirak 
ettigi hatanm mukabilidir. -Nitekim Hz. Ali, bOyle bir vak'a iizerine 
§U hiikmii vermi§tir: On ki§i bir hurma agac1m kaldmrlar, aga\! i~le
rinden birisinin iizerine dii§erek 1birinin oliimiine sebeb olur. Hz. Ali, 
geriye kalanlann herbirine diyetin dokuzda birini Odettirir. Onuncusu 
ise, oldiiriileuin payma dil.§en miktardir. <;iinkii, maktul ketidi kendi
sinin oliim(ine yardliDCl 9lmU§tUr. 

islam. hukuk~ulan iniisademe konusunda ihtilafhdirlar. Baztlan, 
miisaderneye giri§enlerden herbirinin fiilinden dolay1 tam olarak ceza
landmlrnasi gerektigi gorii§iindedirler. Diger bir klS'Illl da, oliimiin iki 
·tarafm miisademesi neticesinde vuku'·buldugunu ve cezalanmn da ikiye 
oolunmesi gerektigini ileri siirerler. 

islam hukuk~ularmm serdettikleri ikinci gorii§, MISir ve Franstz 
mahkemelerinin benimsedikleri gorii§e uyar. Maktul hataya i§tirak 
ederse, cezai sorumluluktan kendisini kurtarmaz ama, tazminata te'sir 
eder ve cezayt hafi'fle§tirir. 

C>liim olayt isterse dogrudan dogruya su~lunun fiilinin neticesi ol
sun, su~lu fiilde mutesebbib oldugu siirece sebebiyet rab1tas1 var krubul 
edilir. Mesela, :bir ki§i tabancastyla oynarken tetige bas1p hatah olarak 
bir insam oldiirse, olen insamn oliimunden mes'uldiir. Keza, bir ki§i yol 
iistiine bir ~ukur kazmak iizere •bir i§\!iYi tutsa, ge~enlerden birisi ge
lip o ~ukura dii§erek oliirse, i§~i mal sahtbinin emrinde iicretle ~ah§bgi 
ve ~ah§makta oldugu yerin kendi patronunun olmaytp, ba§kasma aid 
oldugunu bilmedigi i~in katil i§verendir. Bir ki§i hayvam gotiiriirken 
hayvan kudurur, bir §ahsi 1smr ve o §8ihis da kudurmu§ hayvamn ISir
masl sonucu oliirse, katil o hayvam ·gotiiren ki§idir. (Abdiilkadir Udeh 
• ~ • ~ A , 

Islam Ceza Hukuku, II, 583-612) 
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